Protokoll nr 5 fört vid telefonmöte med VO BRR 2011-11-29, 19.30–23.00.
Närvarande: Mikael Moilanen (MM)
Monica Westin (MW)
Jimmy Karlsson (JK)
Thomas Söderström (TS)
Thomas Nilsson (TN)
Jimmy Järvekvist, VO Elit (endast p 1 och 2)
1.

Mötets öppnande
Mikael hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Rock’n Roll-akrobatik
Jimmy Järvekvist var inbjuden till mötet för att lämna VO Elits synpunkter och argument för att Aakrobatik ska tillåtas i RVB. Vi förde en dialog och kom fram till att vi går vidare med frågan och att
vi ska ha ett nära samarbete med VO Elit.

3.

Tävlingsledare
Beslutsunderlag har skickats till FS om att Eva Lindkvist enligt examinators rekommendation ska
uppgraderas till steg 2 som tävlingsledare.

4.

Internationellt tävlande i BW
Med anledning av att BWVA har öppnats har VO BRR tagit beslut om ge dispens till de BWVB-par
som VO Elit utser/tycker är kapabla att dansa internationellt. Beslutet gäller under våren 2012 som
en övergångsregel.

5.

Bugg Vuxen A
Det har visat sig att ett antal par felaktigt startat i BVA. Den korrekta hanteringen i sådana här fall
ska vara diskvalificering och därefter nedflyttning till BVB. Eftersom anmälningssystemet tyvärr inte
har fungerat helt tillfredsställande bestämde vi att paren inte kommer att diskvalificeras men att
nedflyttning ska göras till BVB. TN mailar kansliet om vilka par det gäller och kansliet meddelar
sedan i sin tur paren. Paren får naturligtvis möjlighet att bemöta nedflyttningen.

6.

Seedningspoäng och uppflyttning till Super A-klass
Vi har mottagit en skrivelse från Annicka och Henrik Jörgensen, BLÅA, där de överklagar att de
inte blivit uppflyttade till Super A-klass eftersom de enligt deras egen uträkning tagit tillräckligt med
seednings- och placeringspoäng. Paret har tolkat reglementet när det gäller SM att A-klassen har
tävlat och menar då att det vid det tillfället tog 54 seedningspoäng. Vi konstaterade att detta är en
feltolkning eftersom det på SM inte är A-klass som tävlar utan en särskild SM-klass. Vi avslog med
hänvisning till detta parets överklagan. TN meddelar vårt beslut via kansliet.

7.

SM 2013
Avtalet för SM 2013 är under bearbetning.
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8.

Domare
Anders Jonsson har blivit tillfrågad och tackat ja till att döma Christmas Cup. Efter vårt möte har det
kommit till vår kännedom att det tyvärr är väldigt få anmälda par i bugg till tävlingen och Knut
Säborg har därför meddelat att de inte kommer att behöva någon DSF domare
Vi bestämde att utse Mikael Moilanen att döma Landskampen i Finland den 10/12. MW meddelar
kansliet och MM meddelar arrangören i Finland.
Vi behöver utse en domare till Nordiska Mästerskapen och vi bestämde att MM ber kansliet kolla
med domare i följande turordning – Bengt Hellsten, Lennart Näsholm, David Borg, Lennart
Haglund.
Beslutsunderlag har skickats till FS om att nedanstående domare enligt examinatorers
rekommendation ska uppgraderas enligt följande:

9.

Mikaela Hellsten

Dubbelbugg

steg 1

Anders Henriksson

Lindy Hop

steg 3

Thomas Söderström

Bugg
Boogie Woogie
Lindy Hop
Rock’n Roll
Dubbelbugg

steg 1
steg 1
steg 1
steg 1
steg 1

Kenneth Norbelie

Lindy Hop

steg 2

Utbildning
TS meddelar att han kommer att fortsätta arbetet med utbildarlistan och utbildningssystemet efter
Lag-SM i Luleå har genomförts.
MM undrade hur eventuella nya intresserade personer gör för att anmäla intresse för att bli
utbildare. TS förklarade att även nya personer kan anmäla intresse på blankett som finns på
hemsidan. Vi bör dock uppdatera hemsidan så att det blir tydligt att vi tar emot intresseanmälningar
från personer som vill bli utbildare. TS funderar med Kristian på kansliet i frågan.

10.

Dispenser
Dnr 873

Ansökan om dispens för Michael Lindblad, licnr 23519, och Ingela Lindblad, licnr
23520, från N-klass till R-klass i bugg. Ansökan godkänd via mailbeslut 111014.

Dnr 915

Ansökan om dispens för Christoffer Carholt från N-klass till R-klass i bugg. Ansökan
godkänd via mailbeslut 111028.

Dnr 925

Ansökan om dispens för Thord Jönsson, 600803, från N-klass till R-klass i bugg.
Ansökan godkänd via mailbeslut 111031.
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Dnr 1005

11.

Ansökan om dispens för Linus Kjellman, 981029, från N-klass till R-klass i bugg. Linus
dansar bugg med Elin Klintin i N-klass och önskar även kunna tävla med Hanna
Utterström i R-klass. Vår tolkning av ansökan är att Linus vill fortsätta att tävla med
Elin i N-klass samtidigt som han tävlar med Hanna i R-klass. Vi beslöt att avslå
ansökan med motiveringen att det inte är tillåtet att tävla med olika partners i samma
gren i S, A, B & R-klasser. Jimmy meddelar.

Nästa möte
Vi bestämde att vi ska ha nästa möte inom en snar framtid. TS fixar en doodle där vi kan lägga in
tillgängliga datum.

Vid datorn

Monica Westin
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