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Anslutet till RF

TK Protokoll 2020-06-08
Protokoll fört vi d TK telefonmöte den 8 juni 2020
Närvarande: Peter Dahlman, Maria Pettersson, Göran Johansson,
Anton Frejd, Katarina Landberg, Roger Andersson, Karl Svansbo samt
Mats Atterheim
Öppnade av mötet
§1. Ordförande hälsade alla välkomna och en extra hälsning till
våra nya TK medlemmar, Katarina Landberg och Roger Andersson
Roger Andersson fick även en extra hälsning eftersom han fyller år
just idag
Rekrytering av Domare och Sekretariat
§2.
Vi hade en bra diskussion om frågorna från SDF gällande
rekrytering av domare och sekretariats personer.
TK beslutar att lämna över följande förslag till
utbildningskommittén:
Varje distrikt skall ta fram minst en person till domarutbildningen
detsamma gäller sekretariats utbildningen och det är TK:s
medlemmar från distrikten som har ansvaret för detta
Kalle i Norr, Roger i Söder, Anton i Öst och Katarina i Väst.
Man kan ha teoridelen tillsammans i distrikten via nätet, och
praktikutbildning i samband med en tävling eller träning, då i två
grupper Norra och Östra tillsammans samt Västra och Södra
tillsammans.
Detta förslag gäller säsongen 2021, och behöver revideras inför
säsongen 2022.
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Tävlingskalendern
§3. Tävlingskalenders 2021 avvaktar vi med tills vi har fått besked
av RF hur det blir med SM veckan 2021
Men tävlingskalender 2020 ligger som grund för 2021
Blir de SM vecka i Linköping blir det SM1 och SM2 är i Brunnsberg
Eftersom säsongen 2020 flyttas fram till säsong 2021 på grund av
Covid 19, ser vi i TK inte någon anledning att hålla Ting i höst.
Detta innebär att TK inte har några kostnader under 2020.
TK beslutar att ställa in Tinget 2020.
Avslut
§4. Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade
Vid Protokollet

Justerat

Mats Atterheim

Peter Dahlman

