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• Styrelsen tar fram förslag på alternativ till 60-årsfirande. 
• Kassören redovisade positiv prognos för innevarande spelår. 
• Två lag har inte betalt DM-lag. DTL tar tag i problemet. 
• TL-kurs genomförd 10-11 jan i Örebro. Våra representanter Anders Dellien, 

Ole J Jensen och Mikael Skön var mycket nöjda, speciellt med de väl 
förberedda praktiska övningrna. 

• Prov TL2-resultat saknas från förbundet. Allvarligt! Styrelsen kontaktar Tommy 
Andersson som är ansvarig. 

• Ruter/livesändning missades under DM-mixed. Styresen beslutade åtgärder i 
form av utbildning och utomstående kursledare. 

• Gert-Inge Hugosson har fått svar på sina frågor om div 4-upplägget. 
• Styrelsen fick förfrågan om dispens för TL utan TL2-licens för silvertäving, 

vilket avslogs för att styrelsen inte har ett sådant mandat. 
• Lokala tävlingsregler: säsongen ut behålls regeln att vid delad score delas 

placeringen (distriktsarrangerade tävlingar), undantaget kvalificering till SM. 
• DM-lag beslut: att endast spel i kval inte berättigar till bonus mp och plakett. 

Det avser alltså enskild spelare i lag som kvalificerar sig för bonus etc i finalen. 
• Minimum tre matcher av elva i finalen ska spelas för att erhålla nämnda bonus 

plus plakett. 
• Beslutades att inte lägga in ”dubbel-dummy”-resultat i givsamlingarna som 

distriktet ger ut (egna tävlingar). 
• Minimiantal lag för spel av Ligan fastställdes till tio. 
• Inget minimiantal bestämdes för Dagligan. Vid ”få” lag kommer styrelsen att 

fråga kaptenerna och lagen om vi ska ställa in eller inte. 
• Nordic Race 24-26 april på Tofta (landslaget spelar). Detta år har kaptenen 

beslutat att spelarna inte har tid för spel mot Bohuslän som tidigare år. 
• Nyhetsbrev till medlemmarna kommer ut runt 20 feb. 
• Beslut att inköpa mobil dator (laptop) med största syfte att ha preparerat den 

med Ruter och lånas ut till TL bl a för Livesändningar. Främst DM men 
styrelsen önskar snarast en utökning av livesändningar från distriktets 
helgtävlingar. 

• Diplom ska utdelas till Upphärad och Munkedal för div 4 – segrar. 
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