Anteckningar mö te Ordförande ö tavlingsansvariga, 2022-03-28
Narvarande: Malin LBH, Anders HDF, Emma DFDAL, Asa Marika Flörina GAS, Yvönne Ida Anki
VOLL, Nicöle ODF samt Daniel Blaa.
Välkomna till diskussion om tävlingar i distriktet.
Vad har Ni för tankar om tävlingar:
Voll: en tävling mitten av september med Distriktcupstävling.
ÖDF: efter årsskiftet 2023 febr mars?
GÅS: inget nu.
DFDÅL: inget nu, har många tävlande, ev ett KM.
HDF: styrelsen diskuterar, vill om det går.
LBH: KM i maj varje år. Tävlingsansvar ev ihop med annan klubb- ev någon 2023.
Utildningar funktionärer:
Voll: vi harsekreterare, kan behövas Grundläggande funktionärsutbildning ev 3 st,
ÖDF: funktionärer finns, status? Kan ev ha 3-5 st för Gr Funkt. Behov av v4d
GÅS: samarbete, behov finns för Gr Funkt.
DFDÅL: Alla utbildade, några för gr Funkt.
BLÅA: de flesta har Gr Funkt men någon mer behöver.
Emma: Behövs uppfräshning på räkna manuellt och utb i vote4dance.
Ida: Räkningen behöver fräshas upp.
Även om det bara är en domare så beroende på vilka discipliner som ska vara med.
HDF: Finns kompeterns men finns behov av gr Funkt. Finns för org av tävling men svårt med
övriga positioner.
LBH: Behov finns för utb av tävlingsfunktionärer. Behov av v4d
Ev lite utb i dans.se
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Övrigt:
Emma: Slänga in en C-klass på tävlingarna?
Åsa: vi ska ha C.klass på tävling
Ev en Rekryteringsklass? Som lite reklam och prova på?
Emma: Då är de tävlande inte försäkrade (ingen licens) R-klass är tänkt som ”reklam”
Jackn´jill som komplement, blir ju en extra anmälningsavgift = inkomst.
Ha ett höstmöte, inte för sent, för planering av vårens tävlingar.
Tränings för tävlande är intressant
SHDSF har bjudit ner Benjamin 7/5 (se inbjudan) för kursledare och instruktörer.
Hoppas det mesta har kommit med
Lillie-Ann
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