Protokoll nr 6 fört vid Skypemöte med VO BRR 2014-04-27.
Närvarande: Thomas Nilsson
Jimmy Karlsson
Mikael Åhnberg
Annicka Jörgensen
Monica Westin
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2.

Föregående protokoll
Protokoll från möte 5 läggs till handlingarna.

3.

Dispenser/klassflytt
Dnr 184
Dnr 237
Dnr 251

4.

Dispens SM i avsaknad av tre tävlingar
Dnr 239

5.

Ansökan om dispens från N till R i Dubbelbugg för Moa Johansson Ansökan
godkänd 140412.
Ansökan om dispens från N till R i Dubbelbugg för Fredrik Frenning, Anna
Johansson och Sandra Flink. Ansökan godkänd 140426.
Ansökan om dispens för Andreas Sundbom från N till R i Boogie Woogie. Ansökan
godkänd 140426.

Ansökan om dispens för Jesper Boberg, Sara Victorin och Eleonor Kollberg att delta
på SM trots avsaknad av tre tävlingar. Trion har haft för avsikt att delta på fler
tävlingar än de har gjort men på grund av bl.a. internationella uppdrag som delvis
förevisats av VO Elit har de varit tvungna att stryka sig från flera tävlingar. VO BRR
anser att skälen är tillräckliga för dispens. Ansökan godkänd 140427.

SM i rock ungdom
Det är bara ett par anmäld i rock ungdom. Jimmy meddelar föreningen att det inte blir någon
tävling. Jimmy kommer dock meddela att VO BRR tillåter att paret får tävla själv i ungdom
alternativt tävla tillsammans med juniorklassen men då med ungdomsregler.

6.

SM 2015
Det är hög tid att bestämma hur vi går vidare med SM 2015. Annicka som ingår i projektgruppen
för SM-evenemang tar upp frågan med Linus.

7.

Provtävlingar i Bugg Grand Senior
Vi har tidigare beslutat om att arrangera provtävlingar i Bugg Grand Senior vid tävlingarna i
Göteborg 140823 och i Götene 141101. Klassen kommer att heta Bugg Grand Senior (BGX) och
kommer att dansas enligt regelgrupp 4. För att delta måste båda i paret vara 55 år eller äldre.
Paren måste välja att dansa i BGX eller i sin ordinarie klass och deltagandet påverkar inte parets
ordinarie status. Inga uppflyttningspoäng kommer att delas ut. Anmälan sker i SwingWeb.
I övrigt gäller följande:
Vid tävlingen i Göteborg är klassen öppen för dansare utan licens samt för licensierade R-klassade
dansare.
Vid tävlingen i Götene är klassen öppen för alla licensierade S-, A-, B- och R-klassade dansare.
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Vi måste göra bra reklam för tävlingarna och Jimmy tog på sig att skriva ihop ett informationsbrev.
Vi måste också uppmana de arrangerande föreningarna, SHOUT och SOG, att göra bra reklam för
klassen.
8.

TL/TK-delning
Thomas kommer att skriva ett första utkast över formerna för TL/TK-delningen.

9.

Internationellt seminarie i Sverige
Vi jobbar vidare med frågan. Jimmy driver frågan tillsammans med Lena under de närmaste
veckorna.

10.

Internationella tävlingar i Sverige
Jimmy har haft många givande samtal och knutit till sig en hel del internationella kontakter under
NM-helgen i Skoghall. Vi bör snarast se över och ansöka om att få arrangera fler internationella
tävlingar i Sverige. Vilka tävlingar som finns att söka hittar man på WRRC:s hemsida. Vi kom fram
till att vi i framtiden bör ha som målsättning att arrangera en internationell tävling under våren och
en under hösten.

11.

Utveckla tävlingar för barn och ungdomar
Vi diskuterade hur vi ska jobba vidare med frågan.

12.

Hanterat ärenden i trackern
Som vanligt hanterade vi också viktiga ärenden i trackern.

13.

Kommande möten
Skype 140518 kl. 18.30
Skype 140609 kl. 20.00

Vid datorn
Monica Westin
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