Protokoll nr 6 fört vid telefonmöte med VO BRR 2011-12-20, 19.30–22.50.
Närvarande: Mikael Moilanen
Monica Westin
Jimmy Karlsson
Thomas Söderström
Thomas Nilsson
1.

Mötets öppnande
Mikael hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.
Åldersindelning Allround
Vi beslöt att åldersindelningen för Allround ska vara densamma som för övriga BRR-grenar.
3.

Domarbehörighet vid Allroundtävlingar.
Vi beslutade att domare med minst steg 1-behörighet i B, RR, BW och LH får döma allround.

4.

Beslutsunderlag för avfärdande av domare som missat domarkontrollen
Tre domare har missat senaste domarkontrollen och vi bestämde därför att skriva ett
beslutsunderlag till FS om avfärdande för dessa domare. Jimmy och Thomas N tog på sig att
skriva beslutsunderlaget.

5.

Domare till Nordiska Mästerskapen
Bengt Hellsten blir DSF:s domarrepresentant att döma NM.

6.

Nedflyttning från BVA
Vid förra mötet diskuterade vi frågan om de 5 par som felaktigt tävlat i BVA under 2011 och kom då
fram till att vi inte kommer att diskvalificera paren utan endast flytta ned dem till BVB. Thomas N
har skickat ett mail till de berörda dansarna där de fått möjlighet att besvära sig över vårt beslut om
nedflyttning. Alla par förutom ett har gett sitt godkännande till nedflyttningen. Tobias Widéhn och
Lisa Johansson har besvärat sig och hänvisar till att de tolkat regeln om nedflyttning så att det inte
gällde 2010 utan kommande år. Vi diskuterade frågan och kom fram till att det är tvetydigt och att vi
troligen inte har varit tillräckligt tydliga i frågan vid införandet av det nya tävlingssystemet. Vi beslöt
därför enligt nedan beträffande de 5 par som detta gäller.
Följande 4 par flyttas ned till BVB:
Pontus Johqvist & Caroline Johansson
Thomas Modin & Sara Blomdin
Fredric Westin & Ida Westin
Jimmy Nyberg & Anne-Charlotte Gunnarsson
Nedanstående par ges dispens att stanna kvar i BVA:
Tobias Widéhn & Lisa Johansson

7.

Utbildningssystemet
Thomas S meddelar att arbetet fortgår.
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8.

Skrivelse från Micael Brobeck
En skrivelse angående öppnandet av BWVA. Vi bestämde att Thomas N svarar Micael.

9.

Examinatorer
Vi har skickat beslutsunderlag till FS om förlängt examinatorsförordnande med tre år för Jan Falk
och Lennart Näsholm.
Vi är överens om att uppgiften om vilka personer som har förordnade som examinatorer ska finnas
på hemsidan. Jimmy skickar en lista till kansliet och ber dem publicera den.

10.

Allmän dispens för S-klass
Vi beslöt att ge allmän dispens för S-klasserna att delta på DM och SM under 2012.

11.

Dispenser
Dnr 1051

Ansökan om dispens Stellan Ericson, VBO, från N-klass till R-klass i bugg. Vi beslöt
att godkänna ansökan. Monica har meddelat kansliet.

Dnr 1052
12.

Ansökan om dispens för Viktoria Åsberg från N-klass till R-klass i BW. Vi beslöt att
godkänna ansökan. Monica har meddelat kansliet.
Domarseminariet
Mikael meddelade att han har fått en förfrågan om han kan tänka sig att prata om det nya
tävlingssystemet på domarseminariet.

13.

Tävlingsledarseminariet
Jimmy berättade att han jobbar med förberedelserna inför TL-seminariet. Mikael och Thomas N
kommer att delta under lördagen och Monica kommer troligen att vara med både lördag och
söndag.

14.

SM 2012
Vi diskuterade frågan SM i Rullstolsdans i samband med SM i Karlskrona. Vi bestämde att Mikael
tar kontaktar Lena Arvidsson för att höra om hon har någon information i frågan. Därefter tar Mikael
kontakt med Lena Skotheim för att få en tydligare bild av upplägget.

15.

16.

Övrigt
Dnr 1029

Mail från Ingela Roos angående domarbedömning och domarbehörighet på Rtävlingar. Vår tolkning av mailet tyder på någon form av missuppfattning gällande
domarbehörigheterna och vi bestämde att Jimmy tar kontakt med Ingela för
klargörande och för att förklara vilka regler som gäller.

Dnr 1032

Anonymt mail om domarbedömningen vid tävlingarna i Luleå. Vi beslöt att inte
behandla brevet eftersom brevskrivaren är anonym.

Nästa möte
Fysiskt möte i Stockholm lördagen den 21/1 2012.
Vid datorn
Monica Westin
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