STK 2021-22 #5 – protokoll
Möte 5, 2021-22
Tid: Onsdagen den 20 oktober, klockan 18:00
Plats: Teams
Deltagare: Peter Hyllman, Sundsvall; Roland Olsen, Ås; Erik Steen, Söderhamn; Adam
Magnusson, Skellefteå; Mikael Gustafsson, Edsbyn; Marko Leskinen, Luleå; John-Erik Edlund,
Örnsköldsvik; Kevin Wahlstedt, Sundsvall. Ej närvarande: Mathilda Nilsson, Söderhamn; Tinna
Nilsson, Östersund.
(1)

Mötets öppnande
Peter Hyllman förklarade mötet öppnat.

(2)

Beslut om dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes.

(3)

Förra mötets protokoll.
Protokoll för STK 2122-4 godkändes och lades till handlingarna.

(4)

Rapport inför Norrland Top 12, DM och NSM
Läget inför kommande Norrlandstävlingar gicks igenom och diskuterades. Svagt
anmälningsläge till Norrland Top 12 som genomförs under en dag, men i övrigt ser
allt lugnt ut inför kommande DM och NSM.

(5)

Rapport om regionala ungdomstourer i Norrland
Läget inför säsongens ungdomstourer presenterades. Medelpad, Hälsingland och
Ångermanland ligger i startgroparna för sina. Västerbottens AC-touren ligger på is
tills vidare, där Adam Magnusson tittar närmare på orsaker och möjliga lösningar.
Marko Leskinen arbetar med att starta upp en ungdomstour i Norrbotten.

(6)

Beslut om NBTF-gemensamma priser för NSM samt Poolstjärnan
Beslutades att ordna med gemensamma priser både för NSM och för Poolstjärnan
som arrangerande föreningar kan beställa via NBTF.

(7)

Beslut om gemensamt lag-DM under Norrlandsmästerskapen
Beslutades att Norrlands lag-DM arrangeras gemensamt och sammanhållet under,
och vid behov inför, Norrlandsmästerskapen; samt att Norrlands lag-DM följer lagSM för ungdom till klasser med tillägg seniorklasser för herrar och damer samt
övriga klasser som arrangören önskar. Beslutet gäller från och med 2022-23.

(8)

Beslut om kriterier för direkuttagning till Norrland Top 12
Beslutades att, med anledning av beslut på föregående möte, addera följande
paragraf till NBTF:s tävlingsreglemente: ”STK kan, efter förslag av Team
Norrlands huvudtränare, där särskilda skäl finns besluta att direktutta en spelare till
Norrland Top 12 som oaktat ålder och ranking kan anses ha goda möjligheter att
vinna aktuell klass i Norrland Top 12 samt göra väl ifrån sig i motsvarande klass i
Rikstian, samt där deltagande anses vara värdefullt för spelarens utveckling.”

(9)

Beslut om tillägg och förändringar i NBTF:s seriereglemente
Beslutade att lägga till ”§44 – För deltagande i NBTF:s distriktsserier och övriga
serier krävs att föreningen har fullgjort sina skyldigheter till NBTF i form av
årsavgift, serieavgift samt eventuella straffavgifter eller wo-avgifter. Deltagande i
NBTF:s seriespel förutsätter även att föreningen har ordförande och en enligt
stadgarna fungerande styrelse.”
Beslutades att lägga till ”§45 – Spelare kan göra så kallad serieövergång till annan
förening enligt SBTF:s seriebestämmelser. Damspelare kan under samma säsong
representera både lag i damserie och lag i herrserie, utan att lagen behöver vara från
samma förening, samt spela för båda lagen under samma seriehelg.”
Beslutades att ändra och lägga till i §51 till ”Förening som anmält lag till NBTF:s
seriespel kan avanmäla laget utan avgift innan den 15 september, därefter får
föreningen betala serieavgiften plus en straffavgift motsvarande två gånger
serieavgiften.”
Beslutades att lägga till ”§68 – Beslut om förändringar i NBTF:s seriereglemente
beslutas av Serie- och tävlingskommittén. Förening inom NBTF, eller medlem i
förening inom NBTF, kan inkomma med önskemål till Serie- och
tävlingskommittén om tillägg eller förändringar i NBTF:s seriereglemente. Förslag
till tillägg eller förändringar kan även lämnas som motion till NBTF:s årsmöte.”

(10)

Beslut om NBTF:s Riktlinjer för Norrland Top 12
Beslutades att godkänna förslag till NBTF:s Riktlinjer för Norrland Top 12 med
det gjorda tillägget att tävlingen ska läggas upp och rapporteras på Ondata, eller
motsvarande system som eventuellt ersätter detta. Riktlinjerna kompletteras med
inhämtning av rimliga synpunkter och önskemål från SBTF.

(11)

Beslut om NBTF:s Riktlinjer för DM
Beslutades att godkänna förslag till NBTF:s Riktlinjer för DM med det gjorda
tillägget att tävlingen ska läggas upp och rapporteras på Ondata, eller motsvarande
system som eventuellt ersätter detta.

(12)

Diskussion: Bör Norrlandsmästerskapen vara Norrlands DM?
Frågans fördelar och nackdelar diskuterades. En övergripande syn är att det är
viktigt att behålla SM-kvalificerande tävlingar, och att det inte minst därför är
viktigt att behålla både DM och NSM i nuläget.

(13)

Övriga frågor
Peter Hyllman gav samtliga medlemmar i kommittén uppgiften till nästa möte att
komma på ett förslag till förbättring eller positiv nyhet i Norrlands serier eller
tävlingar, oavsett om detta förslag är att betrakta som en liten detalj eller en stor
vision.

(14)

Tidpunkt för nästa möte
Bestämdes att ha ett möte till innan juluppehållet, någon gång i december.

(15)

Mötets avslutande
Peter Hyllman avslutade mötet.

Vid protokollet,
Peter Hyllman

