Tekniska Protokoll nr 7 2017
Discordmöte 2017-09-04
Närvarande:

1.

Monica Westin (MW) (protokoll)
Thomas Nilefalk (TN)
Henrik Frisk (HF)
Peo Larsson (Peo) - ej närvarande

Mötets öppnande
Thomas öppnade mötet.

2.

Ärenden
- Emil Eriksson, Anders Henriksson och Jan Falks förordnande som
examinatorer går ut 2017-09-30 och behöver förlängas.
- Uppdraget om domarseminariet 2018 ligger på kansliets bord. Vi håller på koll
på vad som händer.
- HF jobbar vidare med att uppdatera domarlista på TIO-sidan. Ett mail kommer
att skickas till de som HF har mailadresser och de övriga kommer han att
kontakta via sociala medier. HF vet även ytterligare några som har behörighet att
finnas med på listan
- Vi gick igenom verksamhetsplan och budget inför 2018. Thomas skickar in den
preliminär planen till kansliet.
- Inför planeringsmötet den 9-10 september har varken TN, MW eller HF
möjlighet att delta. Peo sa vid vårt förra möte att han kommer att delta, vi har
dock inte hört om så blir fallet.
- Vi diskuterade import av resultat till dans.se från TIO-tävlingar. Vi gick igenom
på vilka TIO-tävlingar vote4dance kommer att användas. HF tar kontakt med
Alemana för att kolla hur de tänker göra vid deras tävling den 7 oktober.
- TN har skickat fråga till TEUK hur de ser på att C-klass ska finnas både på Roch N-tävlingar som arrangeras samma dag men att dansarna måste välja R
eller N.
- Vi behöver skriva ett beslutsunderlag för att rätta upp felet med licenskrav för
Risingstar DoHH. HF skriver beslutsunderlaget.
- Alemana har skickat in ansökan om att Per Almberg och Emese Farang,
Ungern, får tävla i A-klass. Innan detta godkänns behöver vi veta lite mer om
Emese. TN mailar Siv och ber henne kontakta Alemana och begära ut uppgifter
om Emeses som styrker hennes nivå som dansare, t.ex. med hennes “karriär”
från Ungern eller intyg från deras tränare eller liknande.

3.

Klassflytt
Dnr 180

4.

Robin Jovliden och Moa Kedner har beviljats klassflytt från RVC till
RVB från 170916.

Planerade möten
Nästa ordinarie möte är planerad till den 25 september 2017 kl 20.30 på Discord.
Vid protokollet

Monica

