Referat af DSF bestyrelsesmøde d.23.3.2018

Til stede: Jylland: Inger Due, Dorte Rolff-Petersen, Roberto Sarno, Jan Matthiesen (suppleant). Fyn:
Marianne Rygner. Sjælland: Anne Dorte Laub Busk, Turi Vethal (suppleant).
Afbud fra: Dorte Nørgaard, Louise Svane Beck, Sharizad Shamsuddin, Arthur Vetvik (suppleant), Sune Agger
(suppleant).
Referent: Turi
NB: Tekst med grønt er beslutninger vedtaget på dagens møde.
Dagsorden:
Gennemgang af Dagsorden og forberedelse til ESA Board Meeting 2018 i Island d. 5.- 6.4.2018.
1. DSFs forslag til ESA om tidsfrister.
Der var enighed om at fastholde ønsket, men evt. gå med til en nedsættelse på 1 ½ måned, hvis Sue
Wimpeney stadig kan nå at sende materialet ud en måned før hvert møde og der tillige gives
mulighed for indkaldelse af ekstraordinære møde i tilfælde af hastesager. Dertil ønsker DSF at
dagsordenen til ESAs generalforsamling ikke er hemmeligstemplet i forhold til de nationale
bestyrelser og at der foretages individuel vurdering af resterende bilag, om nødvendigheden af
hemmeligstempling.
2. Nye ESA regler:
 Nyudnævnte CD har ikke stemmeret før de er demokratisk valgt.
 Regnskabet er ikke modtaget endnu
 Opgørelse ang. kontoret er ikke modtaget.
Det omhandler timetal til assistent etc. og ESAs bestyrelse (Formand, næstformand, 2
forretningsudvalgsmedlemmer).
 Nye tal for Membership Fee: Country member 675 pund, for hvert lærermedlem 27,5 pund. Dorte
Laub stemte imod forslaget, men det blev vedtaget ved flertal. Bestyrelsen foreslår, at Dorte
viderebringer forslag om, at landenes betaling bliver beregnet ud fra antal medlemmer.
 Budget: er ikke modtaget.
 Valg på generalforsamlingen: Tjekkiet er associeret, men har nu et TT program og søger fuldt
medlemskab. Det bliver stemt igennem.
 Country Directors der træder tilbage: Sven Sjøgren og tillige en lærer fra Sydafrika. ESA nedsætter
et udvalg til at evaluere eventuelle ansøgere.
 Forslag om æresmedlemskab til Sven Sjøgren, Annemarie Oberreit og Carolina Gowers. DSF støtter
forslaget.
 Country Directors skal vælges hvert 3.år, næste gang i 2019.
 Der mangler et medlem af ESAs Forretningsudvalg, det 5. medlem, der er ikke kommet oplysninger
om evt. kandidater.
 Udnævnelseskomite: Komiteen er nedsat for at sikre at Forretningsudvalgets kvalitet.
 Rettelser i ESAs vedtægter i forbindelse med at ESA udvides til at dække både mellemøstlige og
afrikanske lande. Der er forslag om, at der fremover bliver mulighed for et såkaldt Chapter
Membership (klyngemedlemsskab) hvor der medfølger 1x stemmeret for det land der
repræsenterer gruppen: DSF støtter forslaget.
 Der er oprettet risikoforsikring for ledelse af ESA, bestyrelse og Forretningsudvalg etc.
 ESA påminder om, at alle vedtægtsændringer i de enkelte medlemslande videresendes til ESA,
både på lokalsproget og engelsk.
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Italiensk sag omhandlende Marco Messinas prækursus til al Suzuki undervisning i Italien. 4 punkter
er til diskussion. DSF anbefaler, at kurset ikke bliver et obligatorisk krav, men et tilbud der kan
oplyses om.
Lærereksamener: DSF anbefaler at den nuværende manual fastholdes og der udvises tillid til TT.
ISI (den Italienske Suzuki Forbund) har accepteret Kerstin Wartberg som medlem. Det giver nu
kontroverser med ESA, der ikke mener hun overholder alle regler mht. eksamensregler etc. DSF
noterer sig situationen og anbefaler at ESA afventer hvordan situationen udvikler sig.
Spanien forespørger at deres egne forbehold for en enkelt navngivet TT, bliver fjernet igen. DSF
bifalder dette.
Dual Residency: Dorte orienterede.
TT fremtidige ændringer af manualen. TT i DSF anbefaler, at varigheden af kurserne sættes til
mindst 6 måneder.
Angående dumpning af eksamen ønskes følgende tekst: Hvis én eller flere af følgende parametre
ikke er opfyldt…
Workshops og medlemskab. DSF anbefaler at det altid står tydeligt i tilmeldingen, at der skal
betales medlemskab og at man derefter læner sig op ad ærlighed.

