Minnesanteckningar
PLANERINGSMÖTE
Torsdagen den 2 september 2021 kl 19.00, Idrottens Hus, Örebro.
Närvarande:
Kjell Andersson Ålsta BTK/ÖLBTF, Leif Christensson Ålsta
BTK/ÖLBTF, Jonas Dahlin AGA BTK, Olov Kilsberger Närkes-Kil SK,
Mats Norelius Nora LTK, Martin Nilsson Gropens IF, Jan Brodin
Gropens IF, Simon Itkonen BTK Safir, Jörgen Knutsson Östansjö
IF/ÖLBTF, Kent Karlsson Storå BTK/ÖLBTF, Zack Lekensjö RFSISU Örebro län.
1. INLEDNING
Ordförande hälsar alla välkomna
Vår kontaktperon på RF-SISU Örebro län Zack Lekensjö presenterar
sig och ger information från RF-SISU Örebro län Presenterar
projektet Maxpuls som är en digital ledar festival som går av stapeln
v. 36 måndag – torsdag med föraläningar varje kväll.
Simon Itkonen ger information om Projektet PingisPower Para.
Projektet är till för alla med funktionsnedsättning Information finns
på ÖLTFs hemsida uppdateras löpande av projektledare Simon
Itkonen.
2. PRESENTATION AV AKTIVITETSPLAN FÖR 2021-2022
Aktivitetsplanen presenterades och diskuterades och godkändes.
Den kommer att finnas på förbundets hemsida isamband med
minnesanteckningarna.
3. UTBILDNING / LÄGER
Distriktsdomar utbildning planeras att hållas den 9 oktober
Två stycken Breddläger planeras att hållas. Förslag efterlyses
angående tid och plats.
4. DM / TÄVLINGAR
BTK Safir kommer att ansvara för DM i år kommer att arrangeras i
Eyrahallen den 13 – 14 November.
Safirs internationella kommer inte att vara en internationell tävling.
Troligen kommer det att bli en deltävling ingåendes i Sweden tour.
Läns touren: Kommer att spelas med tre deltävlingar detta år en på
hösten och två på våren. Datum och arragörer ska vara klart till den
23 september. Två arrangörer klara Östansjö IF och BTK safir en
tredje efterlyses gäller en vår tävling.
5.
SERIER, UTVÄRDERING
Presentation av preliminär serieindelning och PM för nya div 6 båda
dokumenten publiceras sepparat på hemsidan inkluderat datum för

6.
7.

8.

9.

division 4 sammandragen. PM texten kommer att presenteras i de
nya seriereglerna som fastslås på lagledarmötet. Anmälan till serien
skall vara förbundet tillhanda 19/9. Seriens slutgiltiga
sammansättning fastställs på lagledarmötet den 23/9.
Ett corona anpassat regelverk kommer att presenteras på
lagledarmötet med tanke på det läge som råder i samhället vid den
tidpunkten.
LAG-DM
Förslag på datum är förstahelgen i mars. Vidare planering lämnas till
lagledar mötet.
FÖRVÄNTNINGAR FRÅN FÖRENINGARNA PÅ ÖLBTF 20212022
- Vill att förbundet gör mer reklam för pingis.
- Önskan om ekonomisk hjälp vid flytt av bord i samband med
seriesammandrag, ex ta hjälp av en flyttfirma.
ÖVRIGA FRÅGOR
Diskussion angående de outnyttjade licenserna från föregående
säsong där det bara går att hänvisa till SBTF då det är dom som
äger frågan.
AVSLUTNING
En oficiell försenad utdelning av förbundets stipendium görs.
Jan Brodin får mottaga diplom med motivering av ordförande
Därefter bjuder ordförande in till Kaffe och smörgåstårta.
Tackar för visat intresse på sin och ÖREBRO LÄNS
BORDTENNISFÖRBUND vägnar

Vid tangenterna
Kent Karlsson
Sekreterare.

