Protokoll nr 3 och 4 fört vid telefonmöte med VO BRR 2011-10-17 och 2011-10-24, båda
mötena hölls mellan 20.00–23.30.
Närvarande: Thomas Nilsson
Monica Westin
Jimmy Karlsson
Thomas Söderström (endast 2011-10-17)
1.

Föregående protokoll
Vi gick igenom föregående protokoll och konstaterade att arbetet fortgår med att hitta ledamöter
som kan ingå i VO:t. Thomas S berättade att han skickat ut förfrågan till utbildarna samt att det
också börjat droppa in en del svar. Vi konstaterar också att Super A-klass nu också fungerar i
SwingWeb.

2.

N- & R-tävlingar
Det har kommit till vår kännedom från ett antal håll att arrangörer känner en farhåga över att inte Noch R-tävlingar får arrangeras på samma dag. Några av argumenten som framförts är att
arrangörer har svårt att få ekonomi på N-tävlingar samt att klubbarna får en sämre gemenskap då
de inte kan åka på tävlingar tillsammans i samma utsträckning som tidigare. Vi diskuterade
problematiken och kom fram till att bl.a. de nya föreslagna anmälningsavgifterna för N-tävlingar
delvis kommer att råda bot för den ekonomiska delen. Sammanhållningsfrågan är däremot ett
större problem och där känner vi att klubbarna har ett stort ansvar att se över sin situation och finna
andra möjligheter och tillfällen till att hålla samman klubben. Vi var överens om att vi måste ta de
framförda farhågorna på allvar och vara öppen i vår dialog mot klubbarna men att vi också i
dagsläget inte kommer att göra någon förändring av upplägget. Vi kom överens om att Jimmy
försöker formulera en text som vi kan lägga ut på hemsidan.

3.

TL/TK-steg
Fråga har uppkommit huruvida stegbehörigheterna ska finnas kvar för TL/TK eftersom detta för
närvarande inte finns reglerat någonstans. Vi var överens om att detta bör skrivas in i tävlingsreglementet men att det inte är första prioritet på frågan. Vi lägger den tills vidare på vår ”att göra
lista”.

4.

Internationella domare
Vi bestämde att Thomas N ska ta kontakt med våra internationella domare för att kolla om de vill
fortsätta sina arbeten på det internationella domarplanet.
Vi kommer också att föreslå att David Borg går upp i A pool i BW samt att ta in Anders Henriksson
BW & RR B-pooler & Emil Eriksson i BW B-pool. Thomas N kontaktar Anders och Emil för att kolla
om de är intresserade.

5.

Kontaktperson New Judging System
Våra förslag till kontaktperson för New Judgingsystem är antingen David Borg eller Anders
Henriksson och vi bestämde att Thomas N tillfrågar dem.
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6.

Super A-klass
Vi diskuterade frågan om när i finalen Super A-klass ska läggas. Vi kom fram till att det inte
egentligen finns någon officiell ordning utan att det mer blivit en kutym att lägga finalerna i ordning
enligt tävlingsreglementet. Vi kom dock fram till att i de fall arrangören gör något extra av S-klass i
finalen, såsom ex.vis match-race, bör den finalen ligga sist oavsett om det gäller Vuxen S eller 35+
S. Jimmy meddelar tävlingsledarna.

7.

365-dagarsregeln
Vi konstaterade att 365-dagarsregeln ännu inte fungerar tillfredsställande i SwingWeb och att den
tills nu inte haft högsta prioritet. Frågan ligger dock för handläggning hos SW-administratörerna och
statusen har för närvarande högsta prioritet.

8.

SM 2013
Vi har en tänkbar arrangör till SM 2013 och avtalsförhandling kommer att inledas inom kort.

9.

BWVA
Vi beslöt att öppna BWVA-klass från och med 28/1 2012. Alla par som då uppnått 6 up eller fler i
BWVB flyttas till BWVA. Thomas N skriver ett beslutsunderlag till FS.

10.

RR-akro i N-klass
Ett antal argument har sedan länge framförts beträffande de begränsningar som finns i akrobatik
inom Rock’n Roll, d.v.s. att fri akrobatik som krävs för deltagande på internationell nivå inte kan
genomföras på svenska tävlingar
Vi diskuterade olika förslag som har lämnats och kom fram till att inget av dem är helt tillfredsställande. Vilken av förändringarna som än görs kommer att påverka nästkommande SM och att
ändra regler fyra månader innan är inte helt optimalt ur ett elitsportsligt perspektiv.
Vi enades därför om att bästa vägen framåt, trots ett väldigt litet underlag, är att ha ambitionen att
öppna RVA den 1/7 2012.

11.

Pivotal Tracking
För att underlätta vårt arbete föreslår Thomas N att vi ska använda oss av internetverktyget Pivotal
Tracking. Ett bra verktyg för att bl.a. undvika att ärenden faller mellan stolarna och blir bortglömda,
hålla koll på statusen i de ärenden som startas m.m. Thomas hade en förnämlig genomgång av
verktyget olika funktioner och vi bestämde att vi ska använda oss av detta.

Vid datorn

Monica Westin
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