Protokoll Styrelsemöte 19 januari
Plats: Luntmakargatan 36
Tid: 14:30
Närvarande:
Evelina Stolpe
Marie Revedal
Petra Larsson
Sara Lumholdt
Josefin Mårtensson (Via Skype)
Frånvarande: Ulf Eriksson
§ Årsmöte 2017
Årsmötet blir den 10/3 16.00. Lägga upp i Facebookgruppen som kallelse till samtliga
medlemmar 2017.
§ Inköp SM
Petra kollar på nya flyers med rätt swish nummer. Utifrån att vi då får igenom swish funktionen
innan SM.
§ Problem med mail från payson?
Mailen hade sorterat fel i mailen, de är nu återfunna och uppdaterats i biljett listan.
71 st sålda biljetter i dagsläget
§ Certifierad Coach genom IPSF
Då ipsf håller på att byta portal i deras utbildningar kan vissa ha svårt att bli godkända coacher
inför SM. Den kursen de måste ha gått är IPSF anatomi kurs. Vi ska se till att detta är informerat
ordentligt till de tävlande och deras eventuella coacher.
§ Ansökan om att representera två studios i samma tävlingsnummer.
Detta går tyvärr inte enligt IPSFs regler. Så Evelina mailar till Slava & Anna och informerar de
om deras val/alternativ. En studio eller ingen studio. Och de måste ha matchande overaller.

§ Välkomstmail till de tävlande.
Påbörjat ett välkomstmail som ska skickas under nästa vecka. Med mer information kring
tävlingen, tider, deadlines osv.
Informations mailet “Welcome Pack”:
IPSF gruppen /FB grupp
Dela evenemanget
Startordning
första utkast schema
passkopia
Coach certifikat
Overall info.
Deadlines rättning dokument 4/2
25/5 musik och filer ska vara i samma mail.
genrepsinformation. Eliterna
Öppningsparad alla ska delta!
Protestera sina poäng. Information kring detta.
Doping kontroll ska lottas bland elit deltagare och kommer vara 3 personer som kommer bli
valda att kontrolleras.
§ SM körschema
Uppdaterat tidsschemat för SM då vi har fått två avhopp vilket innebär att det endast blir final i
Pole Sport professional Senior dam.
Avhopp: Linda Liljestig & Damla Yaraman.
§ Fryshuset detaljer
Petra ska ha en avstämning med fryshuset (Tintin)kring scenen, ljud, ljus, installation av stänger
( eventuell extra kostnad), matt installation.
§ Scen golv
Marie mailar ang dansmattan och följer upp.
§ Dagen innan SM
Vi behöver personal på plats på fryshuset dagen innan tävling. Vi kan behöva upp till 6 personer
som hjälper oss mellan 22.00-00.00
To dos är då:
Borden, områdes lappar, soffan, kiss & cry corner, Möbler, blommor (plast).

§ Budget extra tillbehör
Vi ska på nästa möte titta på alternativ kring blommor
§ Konferencier:
Konferencier blir Camilla och vi kommer placera konferenciern på en annan plats detta år.
Se ritning.

§ Funktionärer
Vi ska göra en till påminnelse om att vi söker personal. På alla våra kanaler under närmsta
veckan. En roll-lista har vi förberett och har påbörjat fylla i den.
§ Domare:
En man kort i panelen vi ska höra av oss till Elisabeth Jörgensson
Förbundet står då för hennes re-certifiering. Då tar vi in Ninja Hernodh som System coordinator
och det enda vi saknar då är en judges assistent. Vi kompletterar det när det vi vet hur vi ligger
till med personal.
§ Information funktionärer på tävlingsdagen:
Evelina tar ett möte med Nicola inför dagen. Sen är Nicola funktionärsansvarig.
§ Arbets-roller SM
Funktionärer. inlägg på fb/ insta. Söndag
Funktionärsanmälan uppdateras (Sara)
Sara mailar Becky kring backstage ass & intervjuer.
Atlet ansvarig: Josefin inskriving
Marie tar mötet med atleterna.

§ Kläder för försäljning
Petra träffar de på måndag uppdaterar på nästa möte.
§ Teknik under tävlingen.
Ipads pratade vi om att vi skulle ha för domarpanelen med vi tror att det inte kommer att kunna
genomföras detta år tyvärr. Brist på teknik och ansvarig personal. Petra mailar IPSF men vi tror
nog att det är papper vi kommer att kör på.
Räkneverket på hemsidan inför SM samt Uppräkning av insamlade pengar. Sara kollar vidare
på detta.
§ Sponsorer Status
Klädföretag unapolegetic bronspaket. Betald. Bord på utsidan.
Iampole avvaktar, kommer maila om de är intresserade.
Flow Shop Guld. Faktura ska göras Bord på insidan (får sälja produkter ej kurser)
Flow Polefitness Guld, Faktura ska göras.Bord på insidan (får sälja produkter ej kurser)
Luna polewear har mailat, Evelina ska följa upp. Kanske kan vara bli produktsponsor?
Eventuellt till Swish lotteriet
§ Prispall
I år bygger vi en egen som förbundet kommer stå för material. Sara plus sambo kommer att
bygga den under jan-mars så det är klart till tävlingen. Ingen logga på utan endast siffror.
§ Förköp för studios
Studio biljetter, förköp stänger 29/1 kl.12.00
Maila in företagsuppgifter /fakturauppgifter och hur många ni vill ha skickade till er. praktiskt hur
detta kommer att gå till kommer i svaret
Används de inte så tar ni med de till tävlingen- därefter kommer det en faktura dagen efter SM
på era använda biljetter. Biljetterna är ett värdebevis i form av ett armband.
Formulär mall. Mailas ut.
§ Blankett för protester. (ska anmälans till backstage ass)
Måste förberedas så vi lägger in det på to do (nästa möte tas det upp igen)
§ Doping kontroll
Marie följer upp på doping samt upplägg. Och vad det kostar och vem som måste utföra de?

§ Fb- insamling
Vi tittar på att starta en insamling på fb. Bidra till Sporten och supporta atleterna till VM?
§ Övrigt
En fråga kring linnena togs upp och besvarades med att linnen är ok om de ser olika ut även
fast man tävlar för samma studio.
Startordningen lottade & filmades, Sara lägger upp på videokanalen.
Boende för domarna diskuteras och vi går igenom det igen på nästa möte.
Livesång jobbar vi på annars blir det en nationalsång låt på spotify.

§ Nästa möte.
Måndag 29/1 20.00
Mötet avslutas.

Evelina Stolpe
Ordförande

Marie Revedal
Justerare

Sara Lumholdt
Sekretare

