Protokoll nr 14 fört vid Skypemöte med VO BRR 2014-11-16.
Närvarande: Thomas Nilsson
Jimmy Karlsson
Monica Westin (protokoll)
Mattias Emanuelsson
Jan Falk
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2.

Föregående protokoll
Protokoll från möte 13 och läggs till handlingarna.

3.

4.

Dispenser/klassflytt
Dnr 553

Ansökan om dispens för Karl Lettenström och Elisabeth Lindström från A-klass till Sklass. Dispensansökan diskuterades men bordlades till nästa möte.

Dnr 555

Ansökan om dispens för Veronica Thomasson från N till R i bugg. Ansökan
godkänd 141102.

Dnr 557

Ansökan om dispens för Linus Kjellman och Sandra Richardson från N till R i boogie
woogie. Ansökan godkänd 141102.

Dnr 566

Ansökan om dispens för Håkan Axelsson från N till R i bugg. Ansökan godkänd
141104.

Dnr 567

Ansökan om dispens för Annette Larsson från N till R i bugg. Ansökan godkänd
141104.

Dnr 569

Ansökan om dispens för Zandra Lundmark från N till R-klass i boogie woogie och
bugg. Ansökan godkänd 141103.

Domarexamination
Resultat från domarexaminationen den 8-9 november har kommit till oss. Vi har fått ett antal nya
domare och beslutsunderlag har skickats till FS för beslut.

5.

TL/TK-delningen
Vi har fått ett remissvar från Anders T och Rigmor F med anledning av remissen som skickats till
dem.

6.

TL-seminariet
Vi pratade om vilka punkter som ska tas upp på TL-seminariet.

7.

TL-aspirant
Vi beslöt att bjuda in Madeleine Zackrisson och Mikael Åhnberg som aspiranter till TL-seminariet.
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8.

Fråga angående ”Instruktioner vid uppspelning av musik på BRR-tävlingar”
Vi diskuterade en fråga angående musik som spelas på BRR-tävlingar. Frågeställaren undrar vad
det blir för konsekvenser, vem som tar konsekvensen och hur dansare/lagledare/domare/åskådare
om musikansvarig inte följer reglerna. Thomas formulerar ett svar.

9.

Girl formation i Rock’n’ Roll
Vi diskuterade frågan och bestämde att Mattias tar kontakt med Nicklas Nyberg för att eventuellt
påbörja ett samarbete.

10.

Antal lag per förening på Lag-SM
Vid Lag-SM har antalet lag per förening tidigare varit begränsat till två. Anledningen till detta torde
varit att det förut fanns många fler aktiva dansare i föreningarna och att det därför kunde blivit
ohållbart många lag anmälda. Då trenden idag är motsatt har vi beslutat att ta bort begränsningen
och därmed tillåta föreningarna att anmäla fritt antal lag till Lag-SM.

11.

Nästa möte
Torsdag 4 december, Skype 20:00
Söndag 28 december, Skype 18:30

Svenska Danssportförbundet/VO Dans BRR Protokoll 14-2014

