Protokoll VoNB-sammanträde nr 2 . 2011/2012
Fredag 29 december 2011
Idrottens Hus, lokal Rosen
Närvarande: Bo Gustafsson
Jan Samuelsson
Stefan Sjöö tom § 25
Bengt Sörlin
Thomas Angarth (kansli)
Simon Ottosson (kansli)
Kia Altemark (kansli)

§ 18

Återbud:

Leif Andersson
Per-Åke Andersson

Föregående protokoll/åtgärdslista

Domarkrav vid samtliga seriematcher
Styrelsen presenterade inte någon proposition att samtliga seriematcher ska dömas av domare utifrån VoNB:s
önskemål.
Klassning
Simon har övertagit hantering av upp-/nedflyttning av klassade spelare som tidigare sköttes av Janne S.

§ 19
Dispensärenden
VoNB har vid ett flertal tillfällen diskuterat vad som gäller vid dispensärenden.
Beslöts
att ge Thomas Angarth uppdraget att utreda frågan om hantering och beslutsgång vid dispensärenden.
§ 20
Information ”nya VoNB”
Thomas och Stefan lämnade rapporter gällande bildandet av en ny VoNB-organisation. Thomas och Stefan är
ansvariga för att den nya organisationen kommer på plats.
Thomas berättade att han fått styrelsens uppdrag i februari 2011 att återskapa nationelltävlingsverksamhetskommittéer med förtroendevalda tillsammans med drivande resurs på kansliet. En
arbetsgrupp bildades i maj för att arbeta med frågan. I juni lämnade denna ett förslag till ny organisation med
fyra verksamhetsdelar (lag, tävling, tekniska funktionärer och arrangemang). Den består av en övergripande
samordningsgrupp och ett antal mindre genomförandegrupper. Syftet är att arbeta för en tävlingsverksamhet som
ska skapa förutsättningar för att öka antalet tävlingsaktiva, öka kvalitén på tävlingar och tävlingsspelare
(landslagspotential). Kia har uppdraget att fram ett statistikunderlag för att kunna mäta de uppsatta målen.
Stefan, som lagt ned ett stort arbete och engagemang i ”nya” VoNB-arbetet, fortsatte rapporteringen. Grunden
för organisationen är att hitta fler personer som arbetar flexibelt med begränsade områden i
genomförandegrupperna. Dessa grupper stöttas av en samordningsgrupp. I september startade bemanningsarbetet
till denna grupp. Den är ännu inte helt klar. I oktober startades också arbete med ”akuta frågor” och ”testskott”.
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”Akuta frågor”
Planering av tävlingskalender 12/13 har påbörjats. Badminton Sweden-arrangemang har utlysts. Några
förändringar har införts:
- Ytterligare en tävlingsfri helg
- Ändrade seriehelger
- En tävlingshelg/månad ställs större krav på tävlingsarrangemangen
- Slutspel SGP/SGPU
- Första riksklasskvalet tidigareläggs till att spelas i juni
Arbete att utveckla en Sverigeranking har påbörjats i Arrangemangsgruppen av Mats Tibbelin tillsammans med
Simon. En arbetsgrupp har bildats med Mats, Simon, Lars Kruse, Kristoffer Lundqvist, Mikael Winge och Jonas
Rindlaug. Syftet är att under våren kunna presentera kriterierna för rankingen och att få igång en rullande 12månadersranking från 1 juli 2012.
”Testskott”
I oktober beviljade styrelsens AU nya VoNB att genomföra förändringar i tävlingsverksamheten i samråd med
berörda arrangörer. Hittills har beslut fattats att samtliga U9-U11-tävlingar under våren ska genomföras under en
tävlingsdag samt att U17-riksklass ska spelas med +2-pool.
Frågeställningar från Bengt och Janne S inför övergång till den nya organisationen:
Bengt
- Hur kommer ”överlämningen” från den gamla organisationen till den nya att ske? Förmedling av
rådande kunskap och erfarenheter eller arbete ”från scratch”?
Janne S
- Riksklass i framtiden – antal? syftet med riksklass?
- Klassningssystemet i framtiden – vilka kriterier ska gälla? hur stor ska elitklassen vara?
- Uppflyttningskriterier – vilka kriterier gäller för 12/13?
- Nedflyttning i klassningssystemet inför 2012/13 (i första hand från Elit till A) – vad ska gälla, samma
som denna säsong eller annat?
- SGP-/SGPU-ranking – hantering poängräkning (automatisk, per säsong, rullande, fördelning poäng,
prispengar
Diskuterades tävlingsbestämmelser inför nästa säsong.
Beslöts
att samtliga bestämmelser inför kommande säsong ska vara klara första veckan i april för att kunna delges
badmintonsverige i god tid inför nya säsongen.
§ 21
Tävlingskalendern 11/12
Simon berättade att en utvärderings har gjorts gällande riksklasstävlingsarrangemang typ GoT-Elit och
Stockholm Open. Resultatet visar att konceptet upplevs positivt. Bosse Gustafsson har också lämnat en rapport
från Stockholm Open med hans personliga synpunkter på arrangemanget.

§22
Tävlingskalendern 12/13
Simon informerade om underlaget för kommande tävlingskalender. I dagsläget råder oklarhet om vem som
beslutar av om tilldelning av klassnings- och ungdomstävlingar.

§ 23

Domarkrav i serien
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Per-Åke har från DoK:s sida ställt ett förslag om att alla matcher i serien ska dömas av domare från säsongen
12/13 och att detta ska förankras under våren. Stefan lämnade ett förslag om att i ett första steg stärka
domarinförandet med att matcherna ska ledas av en ”talande siffervändare”. En sådan person kan t ex presentera
spelarna, säga matchställningen högt, döma nätberöring … .
Beslöts
att lämna förslaget till Per-Åke för förankring
att föreslå testning under serieomgångarna 5 och 6 under våren om förslaget godtas
§ 24
Täbys tävling – U22 med prispengar
Kent Kotte planerar för en U22 tävling med prispengar som ska äga rum 2013 i Göteborg. Inför denna ansöker
Täby BMF om tillstånd att anordna en ”pretournament” (inbjudningstävling) under våren 2012 från både
Badminton Sweden och Badminton Europé.
Beslöts
att ge Täby sanktion att anordna U22 tävling med prispengar våren 2012 samt att ansöka om sanktion hos BEC
att tydliggöra för Täby att de ansvarar för samtliga kostnader som tävlingen föranleder

§ 25
Dispenser
Janne S informerade om att det under hösten förekommit en ”salig röra” gällande dispensansökningar om
ungdomsspelares önskemål att delta i internationella tävlingar i stället för riksklass och även spela i högre åldersriksklass samt att delta i Senior-SM.
Beslöts
att inför kommande säsong se över vad som gäller för ungdomsspelares deltagande i riksklass och SM samt
dispenshantering
§ 26
SM 2012
Simon informerade om att samtliga SM-arrangörer är kontaktade.
Påpekades att följande kriterier gäller för deltagande i Ungdoms-SM 2012 i singel:
SM 19
samtliga U19-spelare samt de 10 bästa på WJT-listan i U17 i resp kategori
SM U17
spelare som är med på WJT-listan i U17 samt de 10 bästa på WJT-listan i U15 i resp kategori
SM U15
spelare som är med på WJT-listan i U15 samt de 10 bästa på WJT-listan i U13 i resp kategori
SM U13
samtliga U13-spelare
§ 27
Uttagning av domare/referees
Spårvägens BF har ställt en fråga varför det inte fanns någon referee till deras Div 1-sammandrag i november
utan att något besked lämnades till dem.
Beslöts
att Kia kontaktar Andreas Wakäng för besked att lämna till Spårvägens BF
§ 28
Fakturerad kostnad för utebliven domare i Div 1
Spårvägens BF och Patrik Stensson, domare i Norrköpings BMK har lämnat synpunkter på fakturor som gäller
uteblivna domare i Div 1.
Beslöts
att kostnaderna ska betalas, i annat fall får protest lämnas till Beslutskommittén

§ 29
Serien 11/12
Diskuterades när kvalet till elitserien ska genomföras efter grundseriens slut (10/3). Elitseriens 7:e lag möter
ettorna i Div 1 i ett seriesammandrag där Elitseriens 7:e lag har hemmamatch. Två helger kom upp som förslag:
1. 31/3-1/4 (kolliderar med Skogås Påskfjädern)
2. 21-22/4
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Beslöts
att Bengt Sörlin ansvarar för att planera för elitseriekvalet
§ 30
Tournament Planner
Simon berättade att han bra kontakt med Daniel på Tournament Software. Idag har Badminton Sweden ungefär
75 licenser. Det ser bra ut gällande tävlingsarrangörernas användande av TP.
Beslöts
att Simon skickar ut nya licenser för 2012 tillsammans med information till användarna.

§ 31
EM 17 -21 april 2012
Simon berättade om program under fredagen-söndagen i samband med EM i Karlskrona:
- Fre-lö
Framtidskonvent med föreläsare – en ”bredd-del” och en ”elit-del”
- Sö, kl 12-15
Tävlingskonferens – information om aktuella tävlingsfrågor
Officiell inbjudan till tävlingskonferens kommer att sändas ut.
§ 32

Regler/bestämmelser

BWF har skickat ut en del ändringar i sina tävlingsbestämmelser
Beslöts
att Bosse läser igenom ändringarna för att kolla om det kräver några ändringar i de svenska
tävlingsbestämmelserna
att Bosse uppdaterar Code of Conducts vilka behöver medvetandegöras i Badmintonsverige.

Vid protokollet
Kia Altemark
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