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Anslutet till RF

TK Protokoll 2020-06-22
Protokoll fört vid TK telefonmöte den 22 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
Licensfrågan
§2. Då det kommit in ett brev angående licenser hade vi en bra och
intressant diskussion om när det skall vara licenser eller inte det vi
kom fram till var följande:
Tävlingarna som finns i Småland är varken en distrikt eller
propagandatävling, utan en helt egen skapelse där man blandar
och ger på dragarna som finns tillgängliga och på dessa tävlingar
behövs ej licenser 2020.
Eftersom 2020 är ett speciellt år, så vi skall höra med SDF styrelse
om man kan ta licenser utan att betala detta Corona år, ser bra ut
om vi har många licenser 2020
Karl Svansbo hör med SDF styrelsen och vi avvaktar med
protokollet tills vi vet hur det blir med detta.
SDF har sitt styrelsemöte den 8/7.
SDF styrelsemöte den 8/7 beslutade att ha ett avgiftsfritt år 2020 på
grund av covid -19 men det hade varit önskvärt om alla klubbar
ansöker om licenser för 2020
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Tävlingskalendern 2021
§3. Vi har fått meddelande från RF att SM veckan som skulle vara i
Linköping 2021 blir i Halmstad i stället, och där får vi tyvärr ej vara
med.
Så flyttar vi tävlingskalendern från 2020 till 2021 fast SM veckan
vinter med individuella SM blir i Borås söndag den 7 Feb 2021
SM veckan 2022 Sommar
§4. Vi behåller ansökan om SM-veckan i Linköping 2022
Avslut
§4. Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade
Vid Protokollet

Justerat

Mats Atterheim

Peter Dahlman

