Motion nr.1 2014
Täby Badminton motion angående deltagande i Europacupen.
Styrelsens yttrande:
Styrelsen är positiv till deltagande i europacupen och hoppas, trots vårt avslagsförslag, att Lag-SMvinnande har ambitionen kvar att delta i europacupen för klubblag.
Förslag till beslut:
Styrelsen föreslår förbundsmötet att avslå motionen samt fastställa styrelsens rekommendation att LagSM-vinnaren ansöker om bidrag för deltagande i europacupen för klubblag.
Styrelsen föreslår att motionen avslås

Distriktets yttrande:
Badminton Stockholm utlåtande är att vi stödjer inlämnande av motionen. Alla motioner som lämnats in
från klubbar i Stockholm kommer vi sedan att diskutera på vårt egna förbundsmöte den 8/9. Då får Täby
Badminton möjlighet att presentera sitt förslag för alla Stockholmsklubbar.
Ordförande Pär Helmersson
motion nr.1 2014 angående deltagande i Europacupen
Bakgrund
Denna motion skulle ha inlämnats av FSE men en motion får bara inlämnas av klubb eller distrikt. Då
detta är ett majoritetsbeslut i FSE inlämnar Täby BMF denna motion.
Täby, FSE och elitserieklubbarna anser det viktigt att Sverige deltar med sitt bästa lag för spel i
Europacupen. Det gynnar intresset för svensk badminton och skapar massmedialt fokus.
Under de senaste femton åren har dock segrande lag i lag SM endast sporadiskt deltagit i Europacupen.
Skälen till detta är sannolikt att finns i dels finansiella och dels tidsmässiga orsaker.
Europacupen har oftast arrangerats då utländska spelare har åkt hem och möjlighet för aktuell klubb att
sätta samman ett slagkraftigt lag ej har funnits.
Yrkande
Det är viktigt för Svenska Badmintonförbundet att det finns svensk representation i Europacupen och att
matchutbyte kan ske mellan Europas främsta klubbar. Ett sätt att göra detta möjligt är att man också
bidrar finansiellt till ett deltagande. FSE föreslår därför att kostnaderna fördelas enligt följande.
SBF
resor och övernattning för 4 st. spelare och 1 st. ledare
Klubb
Lön, mat, extraspelare mm
Täby (FSE) yrkar att Svenska Badmintonförbundet avsätter aktuella medel för Europacupspel i sin budget
för säsongen 2014/2015 och framåt
Täby Badmintonförening (i uppdrag av FSE) 2014-07-13
Kent Kotte
Klubbdirektör

