Tekniska Protokoll nr 9 2017
Discordmöte 2017-10-16
Närvarande:

Monica Westin (MW) (protokoll)
Thomas Nilefalk (TN)
Henrik Frisk (HF)

Ej närvarande:

Peo Larsson (Peo)

1.

Mötets öppnande
Thomas öppnade mötet.

2.

Ärenden
- Siv har ställt fråga till Margareta Donosa om hur hon ser på sin fortsatta roll som
domare. Vi avvaktar svar från Margareta.
- Uppdaterad domarlista på TIO-sidan. HF jobbar vidare
- TN ska försöka uppdatera vår sportchef Malin om utredningen om könsliberal
dans och annat tänk i så att hon i större utsträckning kan ta ansvar för frågan.
- Diskuterades vilken kommittée som bär det egentliga ansvaret för TL/TK
- Vi gick igenom vårt budgetäskande
- Diskuterades om importen av resultaten från Vote4Dance till dans.se fungerat som
det ska från de senaste tävlingarna i TIO-dans
- HF har skrivit beslutsunderlaget för ändrade licenskrav till låglicens för Rising
Starklasser i DoHH. MW skickar underlaget till FS för beslut.
- Bestämdes att göra ett särskilt tillägg till reglementet där vi godkänner att en
domare dömer när C-klass arrangeras i samband med R-tävlingar. Vi kom fram till
att i detta läge tillåta att domare med steg 1-behörighet ska kunna döma dessa
tävlingar. TN skriver beslutsunderlag och skickar till FS för beslut.
- Bestämdes att göra ett särskilt tillägg om att tillåta C-klass i smala grenar att delta
på SM. Som smala grenar räknas Lindy, Rock och Dubbelbugg. TN skriver
beslutsunderlag och skickar till FS för beslut.
- TN har skrivit ihop en artikel om vanliga C-klassfrågor. Artikeln publiceras på
hemsidan.

3.

Klassflytt
- Dnr 217. Ansökan om klassflytt för Kim Malmberg och Linda Melin från BVA till
BVB. Ansökan beviljades och paret startar i klassen med 2 up.
- Dnr 218. Ansökan om klassflytt för Leon Bevrnja Swahn och Vendela Johansson
från Latin Junior C till Latin Junior B. Ansökan avslås. Paret har inte visat resultat
som motiverar att de ska flyttas upp till en högre klass.

- Dnr 220. Ansökan om klassflytt för Tommy Karlsson och Gunilla Linde från B35+R
till B35+B. Ansökan avslås. Paret kan frivilligt välja att flytta till C-klass och där
dansa sig till poäng för uppflyttning till B-klass.
- Efter komplettering av underlag beslutades att Per Almberg och Emese Farsang
beviljas klassflytt till Adult A-klass Latin

4.

Dispens
- Dnr 223. Ansökan om dispens för Theres Andersson att döma dubbelbugg på
DGH:s tävling. Ansökan avslås.

5.

Planerade möten
Nästa ordinarie möte är planerad till den 6 november 2017 kl 20.30 på Discord.
Vid protokollet

Monica

