STK 2021-22 #1 – protokoll
Möte 1, 2021-22
Tid: Onsdagen den 10 mars, klockan 18:00
Plats: Teams
Deltagare: Peter Hyllman, Sundsvall; Marko Leskinen, Luleå; Roland Olsen, Ås; Erik
Steen, Söderhamn; John-Erik Edlund, Örnsköldsvik; Anders Nordström, Jävre; Adam
Magnusson, Skellefteå; Mathilda Nilsson, Söderhamn; Tinna Nilsson, Östersund; Ingela
Lundbäck, NBTF. Ej närvarande: Mikael Gustafsson, Alfta BTK.
(1)

Mötets öppnande
Peter Hyllman förklarade mötet öppnat.

(2)

Beslut om dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes.

(3)

Förra mötets protokoll.
Protokoll för STK 2021-6 godkändes och lades till handlingarna.

(4)

Information från Årsmötet och styrelsen
Upplystes om viktiga beslut från årsmötet samt från styrelsen. Styrelsen
beslutar fortsätta köra med tre distriktszoner som föregående år.

(5)

Utbildningssamordnare för tävlingsledare
Utbildningsfrågor har placerats på respektive kommitté. STK hanterar
utbildning av tävlingsledare. Erik Steen utsågs till utbildningskoordinator
av tävlingsledare i STK.

(6)

Beslut om motionsserier 2021-22
Beslutades att enligt föreliggande förslag införa motionsserier i form av
Polarcupen från och med 2021-22. Viktigt syfte att bredda sporten och
öppna den för flera deltagare. Polarcupen arrangeras regionalt inom
Norrland. STK beslutade att Polarcupen ska vara tillgänglig för spelare som
fyller minst 20 år under säsongen, samt att spelare som deltar i övrigt
distriktsseriespel eller nationellt seriespel ej är behöriga att spela i
Polarcupen.

(7)

Damtrean för Norrland
Beslutades att fortsätta en satsning på damtrean i Norrland. Beslutades att
undersöka möjligheter till samverkan med Dalarna och Nordöstra Svealand,
samt att jobba aktivt med att få ihop ”blandlag” av spelare från klubbar med
kanske 1-2 tjejer.

(8)

Beslut om tjejtouren (”Poolstjärnan”) 2021-22
Beslutades att införa Poolstjärnan från och med 2021-22. Justering av
poängsystemet rekommenderades. Betonades som viktigt att kombinera en
tjejtour med lägerverksamhet och annan social verksamhet. Möjlighet
diskuterades också att verka för utbytesverksamhet med klubbar söderut.
Diskuterades även möjligheter till samverkan med framför allt Ängbys
framstående tjejverksamhet. Mathilda Nilsson pratar med Ängbys tränare
Jessica Larsson om i första hand ett digitalt möte inför sommaren att
diskutera rekrytering, träning och tävling inom tjejpingis, och i andra hand
om möjliga samarbeten inom träning och tävling i Norrland.

(9)

Beslut om riktlinjer för arrangörer av NSM
Beslutades att godkänna föreslagna riktlinjer för NSM med tillägg om
lokaler, om paraklasser samt att hitta fler spelmöjligheter för spelare
mellan 20-35 år.

(10)

Uppdatering av NBTF:s tävlingsreglemente
Beslutades godkänna uppdateringarna av tävlingsreglementet i enlighet
med fattade beslut.

(11)

Kommande deadline för tävlingssanktioner
Upplystes om kommande deadline för ansökningar om tävlingstillstånd.
SBTF:s deadline är den 15 maj vilket innebär att ansökningar ska vara
inskickade till NBTF senast den 1 maj.

(12)

Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.

(13)

Mötets avslutande
Peter Hyllman tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,
Peter Hyllman

