Tekniska Kommittén
Protokoll nr 9 2019
Discordmöte

2019-08-05

Närvarande:

Thomas Nilefalk
Daniel Rolin (Protokoll)
Robert Kaland
Gunnar Söderlind

Frånvarande:

Kristoffer Karlsson

1 Mötets öppnande
Thomas öppnade mötet.

2 Reglementen












Beslutsunderlag åldersförändring Junior: Förslag att höja junior ålderna till 20år men
frivilligt kunna flytta till vuxen från det året man fyller 18år från 1/1-2020 …
Beslutsunderlag öppna BGB: Förslag att öppna BGB (Bugg Grand senior B-klass)
från 1/1-2020 …
Beslutsunderlag redaktionella rättelser i reglementet:
o B 4.2.1 - Nationella mästerskap - ta bort text kring “Svenskt
Ungdomsmästerskap”
o B 4.2.1 - Nationella mästerskap - lägg till lägsta ålder för ungdomsdeltagande
på nationellt mästerskap
o Översyn av formuleringen “vuxna” till “vuxen”
Beslutsunderlag C-klass på Mästerskap: Förslag att lägga till i reglementet att C-klass
automatiskt får delta på SM om SM berättigade klasserna är färre än 12 par/trior
(baserat på aktiva par i S, A & B 1/1 året för SM enligt dans.se)
Diskussion: Förslag att köra en eller två test tävlingar där du kan dansa med
ytterligare en partner (dubblering av ena dansaren) enligt förlag - förslag att testa på
Arlabuggen 2/11 &/eller Ulricabuggen 23/11
Diskussion: Anmälningstiden för tävling diskuterades, borde kortas från dagens 5
veckor. Förslag kommer att tas fram under kommande möten ..
Diskussion: Nedflyttnings system diskuterades, vidare diskussion behövs innan
eventuellt förslag tas fram
Dokumentet - Riktlinjer för dispenser från VO BRR - arbetades igenom &
uppdaterades baserat på C-klass. Nytt dokument skickas till kansliet

3 Övrigt
SWOT - genomförd under mötet ..
OK från tekniska att en utländsk domare sidodömmer Lag-SM (bra att utländska domare får
möjlighet att öva på svenska tävlingar ihop med svenska domare)
Protest SM: diskuterades, arbetas vidare med under kommande möte och rekommendation
skickas till VO BRR när diarieförd.

4 Planerade möten
Nästa ordinarie möte är planerad till den 26 augusti 2019 kl 20:30 Discord

Vid protokollet
Daniel

