STK 2021-22 #2 – protokoll
Möte 2, 2021-22
Tid: Onsdagen den 12 maj, 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; Mikael Gustafsson, Edsbyn; Tinna Nilsson, Östersund. Ej närvarande: Mathilda
Nilsson, Söderhamn; Anders Nordström, Jävre; Adam Magnusson, Skellefteå.
(1)

Mötets öppnande
Peter Hyllman förklarade mötet öppnat.

(2)

Beslut om dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes.

(3)

Förra mötets protokoll.
Protokoll för STK 2122-1 godkändes och lades till handlingarna.

(4)

Beslut om arrangörer av NSM, DM samt Norrland Top 12 för 2021-22
Beslutades att NSM 2021-22 arrangeras av Ås IF, Norrland Top-12 2021-22
arrangeras av SUIF, samt att DM 2021-22 arrangeras för Norra Norrland av
Haparanda SKT, för Mellersta Norrland av Norra BTK, samt för Södra Norrland
av Alfta BTK.

(5)

Beslut om NGP-tävlingsledare för 2021-22 t o m 2023-24
Beslutades att utse Roland Olsen till NGP-tävlingsledare för de kommande tre
säsongerna.

(6)

Beslut om framflyttad deadline för ansökan om tävlingstillstånd för Dtävlingar
Beslutades att flytta fram deadline för D-tävlingar generellt fram till den 15 augusti,
för att möjliggöra planering utifrån den generella tävlingskalendern.

(7)

Beslut om beviljade tillstånd för planerade tävlingar under 2021-22
Listan av ansökningar gicks igenom. Beslutades att med mindre justeringar bevilja
tillstånd för samtliga tävlingar och skicka dessa vidare till SBTF.

(8)

Beslut om krav på A-licens i samtliga distriktsserier
Beslutades att i enlighet med SBTF:s riktlinjer kräva A-licens i samtliga
distriktsserier, men endast kräva D-licens i övrigt seriespel, såsom Norrlandsserien
och Polarcupen.

(9)

Beslut om uppflyttning/nedflyttning mellan distriktszoner
Beslutades att godkänna fritt deltagande i seriespel mellan distriktszoner, med
bibehållen möjlighet till uppflyttning, om särskilda skäl föreligger och efter NBTF:s
godkännande.

(10)

Beslut om behov av överdomare vid NBTF:s seriespel
Diskuterades behovet av överdomare vid NBTF:s seriespel. Beslutades att i
enlighet med Domarkommitténs kräva överdomare, eller utbildade matchdomare
på samtliga bord, vid allt seriespel inom NBTF.

(11)

Kartläggning av aktiva tävlingsledare i Norrland, samt behov och efterfrågan
av tävlingsledarutbildning i Norrland
Preliminär lista över aktiva tävlingsledare i Norrland presenterades. Erik Steen
uppdras att inventera efterfrågan hos Norrlands klubbar för tävlingsledarutbildning
och presentera en sammanställning vid nästa möte.

(12)

Hur kan NBTF hjälpa till med att uppmuntra och utveckla det lokala
tävlandet i form av nybörjartävlingar och ungdomstourer?
Frågan diskuterades och idéer lyftes. En idé är att uppmuntra klubbar till
gemensamma aktiviteter med mer informellt matchspel som ett sätt att mjukt
introducera till tävlingsspel. En annan idé är att sprida goda exempel på lokala
tävlingar i och utanför Norrland.

(13)

Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades

(14)

Tidpunkt för nästa möte
Bestämdes till onsdagen den 16 juni klockan 18:00.

(15)

Mötets avslutande
Peter Hyllman tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,
Peter Hyllman

