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5/2021

PROTOKOLL
Regelkommittémöte
Tid

Fredagen 22 oktober 2021

Ledamöter

Närvarande
Ola Welander (OW), ordförande
Lars Hörnell (LH), vice ordförande
Göran Hermes (GH) via Teams
Krister Johansson (KJ)
Anders Jonsson (AJ) via Teams
Birgitta Ljung (BL),
Christina Rodman (ChR)
Kerstin Rydström (KR)
Claes Grönberg (CG) adj. SGF handl och sekr
Meddelat förhinder
Klas Bengtsson (KB)
Thomas Waldenstedt (TW)
_________________________________

§ 1.

Mötet öppnas
OW förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Förslaget till dagordning fastställdes i sina huvuddrag och CG utsågs till
sekreterare.

§ 2.

Föregående mötesprotokoll
Regelkommittén (RK) konstaterade att de uppdrag som tilldelades var
åtgärdade.
I övrigt framfördes det inga erinringar mot protokollet.

§ 3.

FD-konferensen den 23-24 oktober 2021
a. Program och ytterligare förberedelser
RK gick igenom utkastet till program/presentation. Efter vissa ändringar
bestämdes programmet för konferensen slutligt.
b. ”Rulings”-övningen
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Det är totalt åtta ”rulings” som är noggrant planerade och är ”rulings” som
alla har hänt på tävling.
De domare som ansvarar är i tur och ordning KR (starter), OW, ChR, KJ,
Magnus Grankvist, CG, Tommy Schill, LH och GH.
Några ska tackas av vid middagen
Leif Nyström och Håkan Stålbro tackas av vid middagen.
Övriga som ska tackas av, som lämnat återbud till konferensen, Lars
Pettersson, Leif Lundqvist och Lars Gräns, kommer att tackas av i annat
forum framöver.
c.

§ 4.

Inlämnade frågor
RK har fått in två frågor att ta ställning till.
Beslöts att dessa frågor bordlägges till nästa möte, eftersom ingen av
frågorna brådskar.

§ 5.

Vad gäller framöver?
Mötet ansåg att vi bör avrunda konferensen med att lista vad som gäller för
Förbundsdomarna framöver 2022.
Beslöts följande:
• Ett mail ska besvaras om lediga veckor infor fordelning
• FD-test et ska goras under veckan, den 7 – 13 februari 2022.
• Darefter fordelas domaruppdragen
• FD formedlar DD-testet till ”sina” DD (efter FD-testet ar klart)
• Kort Teams-mote halls infor sasongen (den 8 mars 18.00 – ca 20.00)
• Fysisk FD-konferens halls i oktober eller november

§ 6.

Avslutning och nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde ska äga rum den 13 januari 2022, 12.00 – ca
17.00 i Stockholm.
OW avslutade mötet.
________________________
Landskrona den 22 oktober 2021

