Serie- & Tävlingsteamet, protokoll
Möte 1, 2020-21
Tid: Onsdagen den 8 april, klockan 20:00
Plats: Skype
Deltagare: Peter Hyllman, Sundsvall; Tomas Löfstrand, Östersund; Marko Leskinen,
Luleå; Mathilda Nilsson, Söderhamn; John-Erik Edlund, Örnsköldsvik; Mikael Gustafsson,
Alfta. Ej närvarande: Anders Nordström, Jävre; Adam Magnusson, Skellefteå.
(1)

Mötets öppnande
Sammankallande Peter Hyllman förklarade mötet öppnat och hälsade
deltagarna välkomna. En övrig fråga, gällande NSM, lades till dagordningen.

(2)

Presentation av teamets medlemmar
Närvarande deltagare presenterade sig själva kort.

(3)

Teamets tänkta arbetsformer
Teamet ska fatta nödvändiga beslut och policy gällande serier och tävlingar
i Norrland, samt administrera serie- och tävlingsverksamheten. Teamet
delas upp i två arbetsutskott, serieutskottet och tävlingsutskottet. Teamet
möts på Skype som utgångspunkt en gång varannan månad, och sköter
kommunikationen däremellan över mail.

(4)

Viktiga datum innan sommaren
15 april: Sista nomineringsdag till nationella serier. 24 april: Sista dag för
ansökan om tävlingssanktioner till NBTF. 30 april: Inbjudan till seriespel i
NBTF. 1 maj: Sista dag för ansökan om tävlingssanktioner till SBTF. 15 juni:
Sista anmälning av lag till seriespel i NBTF.

(5)

Koordinatorer för våra tre serieregioner
Teamet utsåg till seriekoordinator för Norra Norrland: Marko Leskinen, för
Mellersta Norrland: John-Erik Edlund, samt för Södra Norrland: Mathilda
Nilsson. Dessa tre tillsammans med Peter Hyllman utgör serieutskottet.

(6)

Dalarna i Södra Norrlands seriespel
Punkten utgår då Dalarna bestämt sig för att inte delta i distriktsseriespel
med Norrland.

(7)

Beslut om NBTF:s seriereglemente
Peter Hyllman presenterade förslag till seriereglemente att gälla för
Norrlands distriktsseriespel från och med 2020-21. Teamet beslutade
godkänna seriereglementet med gjorda ändringar.
I §12 (Division 4) ändra till ”[…] Serietvåorna nomineras som reserver i
turordning baserad på deras respektive poäng som andel av det totala antal
poäng de hade möjlighet att vinna.”
Att addera §28 (Allmänna serieregler): ”Fri anmälan till distriktsseriespel
görs till Division 5. Till Division 4 anmäls endast lag som spelade Division 4
förra säsongen, som blivit uppflyttade från Division 5 förra säsongen, samt
som blivit nedflyttade från Division 3 förra säsongen. Andra lag får plats i
Division 4 endast om vakant plats finns, om särskilda skäl föreligger och om
NBTF så beslutar.”
I §29 (gamla §28, Allmänna serieregler, Representation) lägga till: ”[Spelare
måste vara spelklar för förening samt inneha giltig licens för att få
representera föreningen i NBTF:s seriespel.] Giltig licens i Division 4 är
minst A-licens och i övrigt distriktsseriespel minst D-licens. […]”
I §43 (gamla §42, Spelordning och sammandrag) ändra till: ”[NBTF utser
sammandragsarrangörer. Arrangerande förening ansvarar för lokal och
tillräckligt antal funktionärer.] Deltagande lag ansvarar för att döma vid
varsitt bord i samband med varje lagmatch. NBTF utser en överdomare för
varje sammandrag.”

(8)

Nominering av lag till Division 3
Teamet beslutade att nominera till Division 3 för 2020-21 de tre Division 4vinnarna: Skellefteå AIK BTF, Ås IF samt Ortvikens PK. Teamet beslutade att
som reserver nominera i första hand Norra BTK, i andra hand Marma IF
samt i tredje hand Docksta BTK.
Norra BTK erhåller den första reservplatsen då de nedflyttades från
Division 3 under innevarande säsong utan att ges möjlighet att spela klart
säsongen, på grund av säsongens inställande på grund av Covid-19.

(9)

Tävlingsutskottet
Teamet beslutade att till tävlingsutskottet utse Mikael Gustafsson, Anders
Nordström och Adam Magnusson tillsammans med Peter Hyllman.

(10)

Policy gällande tävlingssanktioner inom NBTF
Beslutades om policy att nationella tävlingar inom NBTF och ÅBTF som
utgångspunkt inte ska ligga samma helg, och att i händelse av krock så ska

förtur ges till den tävling som arrangerats på den helgen under längst tid.
Undantag från denna policy görs endast om särskilda skäl föreligger.
(11)

Övriga frågor
NSM 2020. Upplystes om att det är Ångermanlands tur att arrangera NSM
men att de bett Medelpad och Ortvikens PK att arrangera istället. John-Erik
Edlund fick i uppgift att kolla med Norra BTK om de kunde arrangera NSM
med hjälp från Sundsvall. I så fall arrangeras NSM i Örnsköldsvik, annars i
Sundsvall.

(12)

Mötets avslutande
Peter Hyllman tackade för ett trevligt möte och önskade alla glad påsk.

Vid protokollet,
Peter Hyllman

