Protokoll nr 1 fört vid telefonmöte 21.00–22.00 med VO BRR 2011-01-11
Närvarande: Christofer Elghorn
Tomas Ölvebring
Monica Westin
Magnus Carlman
Susanne Gyllander
Jimmy Karlsson
Bo Hanner
Siv Karlsson
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Jimmy berättade informerade lite om vad som just nu händer inom VO BRR:






sanktionsansökningar för R- och N-tävlingar samt DM håller på att läggas upp så att
klubbarna ska kunna söka sanktion för tävlingar via Questback.
den 15-16 januari hålls tävlingsledarseminarium på Arlandastad – förutom Jimmy kommer
Christofer, Bo och Monica att finnas på plats.
samma helg hålls distriktskonferens på Arlandastad – konferensen är en direkt uppföljning
av höstens konferens.
Kim Jörgensen kommer parallellt med detta att hålla i ett seminarium om barn- och
ungdomsledarkurser.
Kenneth Norbelie blir ny adjungerad ledamot i VO BRR. Han kommer bl.a. att ha
internationella frågor på sitt ansvar och medverka på konferenser i utlandet.

2.

Kim Jörgensen är inte formellt behörig att hålla utbildningar i barn- och ungdomsledarkurser. Vi
beslöt därför att Magnus skriver ett beslutsunderlag till FS och föreslår att Kim blir behörig utbildare
att hålla dessa kurser.

3.

Tomas rapporterade från domarseminariet i Linköping:





seminariet var mycket positivt och givande, dock ses det som väldigt tråkigt att flertalet av
de domare som lämnat in sin domarlicens senaste året är kvinnor
det nya tävlingssystemet gicks igenom och diskussioner fördes runt vad som händer för
domarna i det nya systemet.
Mats Ivarsson fanns på plats och höll en föreläsning om dubbelbugg och deltagarna fick
också prova på att dansa grenen – vilket var mycket uppskattat.
Tre domare har missat två seminarier i rad och ska därför i enlighet med tidigare beslut i
Förbundsstyrelsen flyttas ned i de grenar de har behörighet. I VO BRR:s beslutsunderlag
till FS föreslås att Tomas Nilsson tas bort helt från domarlistan. Monica Orshammar flyttas
ned från steg 3 till steg 2 i bugg och dubbelbugg. Lennart Orshammar flyttas ned från steg
3 till steg 2 i bugg och dubbelbugg samt tas bort från domarlistan i rock’n roll.

4.

Christofer berättade att han tillsammans med ledamöter ur VO Tiodans, VO Info/PR och VO Elit
samt FS:s kontaktperson för Info/PR ingår i redaktionsrådet. Gruppens uppgift är att diskutera hur
information och kommunikation inom DSF bör gå till.

5.

Christofer har skrivit ihop ett förslag till verksamhetsberättelse och skickat ut den för påseende till
oss andra. Vi konstaterade att han fått med allt och har därför inget att tillägga eller invända.

6.

Under 2011 blir det två internationella mästerskap i Sverige – EM i Karlstad i september som
arrangeras av DK Rocksulan och NM i Enköping i april som arrangeras av ENA Bugg & Swing. Vid
EM har arrangören av kostnadsskäl valt att inte ta med klassen Bugg Oldies.
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7.

Vi diskuterade frågan om arrangör till 2011 års Lag-SM. Magnus och Tomas undersöker tänkbar
arrangör.

8.

Vi kan konstatera att det nya R-systemet har slagit väl ut i vårt avlånga land. Redan nu – innan
säsongen ens börjat – är det 33 R-tävlingar planerade.

9.

Tomas berättade att han varit i kontakt med Norrköping angående SM och arbetet flyter på enligt
planerna. Jimmy förtydligade att sista anmälningsdag till SM är den 27 april d.v.s. precis som
tidigare onsdag fem veckor innan tävlingen.

10.

Jan Lund-Jensen har lämnat sitt uppdrag i förbundsstyrelsen med omedelbar verkan. Hans
Björkborg är för närvarande hans ersättare.

11.

Magnus har aviserat till Christofer att han på grund av tidsbrist tyvärr måste lämna sitt uppdrag i
VO BRR Utbildning. Magnus måste ersättas och frågan ställdes om övriga gruppen har några
förslag att komma med. Alla tar sig en funderare.

12.

Micael Brobeck har tagit upp problematiken då en domare vid en tävling sitter med en lärling och
det finns filmare i närheten som har för avsikt att filma dansare på tävlingsgolvet. MB menar att
med dagens teknik så kan samtal spelas in mellan domaren och lärlingen och dessa kan sedan
användas i felaktiga syften – t.ex. kan meningar ryckas ur sitt sammanhang och få en helt annan
betydelse. MB menar därför att domare med lärling ska ha en s.k. fredad zon på tävlingarna.
Denna fråga är svår att lösa praktiskt och vi bestämde att Christofer kontaktar MB.

Vid datorn

Monica Westin
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