SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET
Styrelseprotokoll nr 17-2010
Plats:
Datum:
Närvarande
Ledamöter:
Suppleanter:
Förhinder:

Telefonmöte
2010-10-18

§ 231-238
Tid:

19.30-20.40

Ordförande Lena Arvidsson
Lars Granström, Kerstin Karlsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson
Hans Björkborg, Ann Keuer
Ann Stålhammar, Jan Lund-Jensen

§ 231
a) Ordförande Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
b)Till sekreterare utsågs Jonny Svensson och till justeringsman utsågs Lars Granström.
c) Ann Keuer samt Hans Björkborg går in som ordinarie ledamot i stället för Ann Stålhammar och Jan
Lund-Jensen
c) Föredragningslistan gicks igenom och godkändes.
§ 232 Nytt Tävlingsreglemente
Underlaget för nytt tävlingsreglemente som framtagits av VO BRR tillsammans med Juridiska,
diskuterades och gicks igenom.
Beslutades att: godkänna ett nytt tävlingsreglemente med tillägg av musik enl.följande:
Så länge LHVB är högsta öppna klass dansas finaler enligt regler för RG1, minitempo 200 bpm.
Så länge BWVB är högsta öppna klass dansas finaler enligt regler för RG1*
*Följande klasser kan - så länge de är högsta öppna klass – dansa final till egen musik:
LHVB, RVB, RJB, DVB, DJB.
Dessutom tillkommer mindre justering som gåtts igenom med VO BRR.

§ 233 Nya Tävlingsbestämmelser
Underlaget för nya tävlingsbestämmelser som framtagits av VO BRR tillsammans med Juridiska,
diskuterades.
Beslutades att: Förbundsstyrelsen fastställer nya tävlingsbestämmelser som
 skall följa det nya fastställda tävlingsreglementet
 skall innefatta förslag till nya säkerhetsregler för akrobatik enl. tidigare förslag
 Första prioritet när det gäller akrobatik är säkerheten. Dessa regler för akrobatik
Begränsar därför dansarens frihet på ett sådant sätt att säkerheten kan antas motsvara
Deras kompetens på området, men ändå ge tillräcklig frihet för nytänkande.
’
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§ 234 Öppna/stänga klasser
Underlaget för att öppna/stänga klasser som framtagits av VO BRR gicks igenom.
Beslutades att: godkänna förslaget med att öppna följande 28 klasser, med att gälla från 2011-01-21.
BVR, B35+R, BJR, BUR, BBR, DVR, DJR, DUR, DBR, LHVB, LHJB, LHUB, LHVR, LHJR,
LHUR, RVB, RJB, RUB, RVR, RJR, RUR, BWVB, BWJB, BWUB, BWVR, BW35+R, BWJR,
BWUR.
Därmed stängs nuvarande öppna klasser per samma datum.
§ 235 Övergångsregler
Underlaget för övergångsregler till ny klassindelning som framtagits av VO BRR gicks igenom.
Beslutades att: godkänna förslaget till ”Övergångsregler till ny klassindelning 2011” som framtagits
av VO BRR och kommer att gälla från 2011-01-21. Detta dokument ligger som bilaga till protokollet.

§ 236 Regler för internationellt tävlande
Beslutades att: ge uppdrag till VO ELIT samt till VO BRR att ta fram regler för internationellt
tävlande.

§ 237 Övergångsregler A-klass
Beslutades att: ge uppdrag till VO ELIT samt till VO BRR att ta fram övergångsregler vid öppnande
av A-klass i Boogie, Lindy samt Rock.

§ 238 Uppdatering av dokument.
Beslutades att: ge uppdrag till VO BRR samt till Juridiska att uppdatera berörda handlingar och
dokument.

Nästa möte: Fysiskt möte Stockholm 31 oktober 09.00-11.00

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Jonny Svensson
Sekreterare

Lena Arvidsson
Ordförande
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Lars Granström
Justerare
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