Protokoll nr 2 fört vid telefonmöte 18.30–21.15 med VO BRR 2011-09-27
Närvarande: Thomas Nilsson
Monica Westin
Jimmy Karlsson
Thomas Söderström
Lena Arvidsson (delvis)
1.

Ledamöter i VO BRR
Vi bestämde att föreslå att Jimmy går in som ordinarie ledamot i VO BRR. Thomas N skriver ett
beslutsunderlag till FS.
Arbete pågår med att hitta ledamöter som kan ingå i VO:t. Vi diskuterade ett antal tänkbara namn.

2.

Önskemål från VO Elit




3.

VO Elit har kommit med önskemål om att BWVA ska öppnas. Vi diskuterade ett antal
tänkbara former hur situationen i BW ska lösas. Thomas S tog på sig uppgiften att utifrån
det regelverk som vi har skriva ihop ett förslag som han sedan mailar ut till oss övriga för
synpunkter.
VO Elit har uttryckt önskemål om att det ska bli tillåtet att använda RVA-akrobatik i RVBklass. Vi diskuterade att kanske någon form av handicap måste utarbetas. Vi bestämde att
ta kontakt med Anders Henriksson och höra med honom om han har någon idé om hur
detta i så fall ska utformas. Thomas N kontaktar Anders

Sanktionsavgifter 2012
Vi diskuterade och kom fram till ett förslag till nya sanktionsavgifter. Thomas N skriver ett
beslutsunderlag till FS.

4.

Nya utbildningssystemet
Thomas S lämnade en utförlig rapport om hur arbetet med det nya utbildningssystemet fortlöper.

5.

Akrobatik i hopslagna klasser på R-tävlingar
Vi diskuterade problematiken med hopslagna klasser med olika akrobatikregler på R-tävlingar. Vi
funderade över tre olika tänkbara förslag och bestämde att vi låter dessa smälta några dagar för att
sedan komma fram till en bra lösning.

6.

Super A-klass
SwingWeb kan för närvarande inte hantera anmälningar till Super A-klass – arbete pågår med att
lösa detta. Vi pratade om hur vi lätt ska kunna hålla reda på vilka par som tillhör Super A och kom
fram till att vi tills vidare måste uppdatera en lista med paren manuellt. Jimmy och Thomas N tog
på sig uppdraget och Jimmy skickar en för tillfället aktuell lista till kansliet för publicering på
hemsidan.

7.

Nästa möte
Vi bestämde att vi ska ha nästa möte om ca 2 veckor. Thomas S fixar detta.

Vid datorn
Monica Westin
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