SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 16-2010
Plats:
Datum:
Närvarande
Ledamöter:
Suppleant:
Förhinder:
Adjungerade:

Telefonmöte
2010-10-10

§§ 227-230
Tid:

18.00-21.30

Ordförande Lena Arvidsson
Lars Granström, Jan Lund-Jensen, Ann Stålhammar, Kerstin Karlsson,
Thomas Nilsson
Hans Björkborg
Ann Keuer, Jonny Svensson
Christofer Elghorn (delar av mötet)

227
a) Ordförande Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
b) Hans Björkborg utsågs till sekreterare och Thomas Nilsson utsågs till justeringsman.
c) Hans Björkborg ingår på detta möte som ledamot och ersätter därvid Jonny Svensson.
c) Föredragningslistan gicks igenom och godkändes. Dagens agenda var kortfattad och bestod av tre
punkter, nämligen Öppnande av mötet, Intentioner med N samt frågan om nytt TR.
228 (Intentioner med N)
Lena Arvidsson redovisade sin syn på intentioner (målbild) för N (nationella tävlingar). Efter
diskussion beslutade mötet att fastställa följande målbild/intentioner avseende N-tävlingar.
1.
2.
3.
4.
5.

Tillsammans med R-tävlingar skapa tillväxt av dansare (en bredd ger möjlighet att ha elit)
Till för de som ser sitt tävlande som mer än bara motion
Till för att utveckla elit och skapa en internationell elit
Locka ny publik och även öka medialt intresse
Stimulera till fortsatt tävlande

229 (Nytt tävlingsreglemente)
Christofer Elghorn inledde med att kort beskriva bakgrunden till det föreslagna nya
tävlingsreglementet. Han påpekade därvid att




Alla förslag till förändringar är noga övervägda och genomarbetade
Det är viktigt att alla nu kan komma igång och börja arbeta med förändringarna och i enlighet
med det nya reglementet
Nuvarande framtagna version av TR är bra nog för att börja arbetet

Christofer Elghorn lämnade mötet.
Mötet fortsatte med att lista de orosmoln eller farhågor som finns med TR-förslaget. Därefter
diskuterade mötet de olika problemen och möjligheterna och under en tid fanns Christofer Elghorn
med för att svara på frågor.
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FS fattade därefter följande beslut:
I.

Håkan Rönnqvist (VO Elit) skall konsulteras för att inhämta synpunkter avseende frågan om
att skapa utrymme för elitparen i det nya reglementet och förslag till klassindelning.
I allt väsentligt ställer sig FS bakom det föreliggande förslaget till nytt tävlingsreglemente och
dess andemening. Dock återstår vissa detaljer att bearbeta och besluta, särskilt frågan om
klassindelning i bugg och frågan om öppnande/stängande av klasser, för internationellt
tävlande par, med de konsekvenser detta får.
Inga förändringar genomförs av åldersklassindelningen för BRR vid årsskiftet 2010/2011.
Eventuella framtida förändringar av åldersklasser skall ske vid årsskifte.

II.

III.

Mötet konstaterade att FS måste ta beslut om
 Tävlingsreglemente
 Tävlingsbestämmelser
 Öppnande/stängande av klasser
 Övergångsbestämmelser
Dessa beslut måste fattas och kommuniceras senast den 20 oktober 2010 för att de skall kunna gälla
från årsskiftet 2010/2011.
Följande åtgärder beslutades. Samtliga är brådskande och kommuniceras via email fram till och med
tisdagen den 12 oktober. Beslut skall sedan fattas på FS-möte måndagen den 18 oktober kl 19:30.





Tala med Håkan Rönnqvist om elitparens situation – Lena
Fundera och överväg frågan om C-klassen i bugg och förslaget om elitklass – alla
Granska antidopingreglerna – Lars
Granska Akroreglerna – Janne

230
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa FS telefonmöte den 18 oktober kl 19.30.
Vid protokollet

Hans Björkborg
Sekreterare

Lena Arvidsson
Ordförande
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Thomas Nilsson
Justerare
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