Protokoll Möte Svenska Poleförbundet 17:e oktober 2018
Dag och tid Onsdag 17:e oktober kl 20:00
Plats
Skype
Närvarande Evelina Stople, Sara Noble Lumholdt, Staffan Ydrefalk, Petra Larsson, Hanna
Toring, Josefine Månsson, Gabby Winter

§ SM 2019
-

Anmälan
Information till tävlande kommer dröja då vi behöver veta antal deltagare innan vi vet vilken
information som ska gå ut. pga att mycket under SM är beroende på antalet deltagare.

-

Avtal
Avtalet för lokalen är påskrivet och klart.

-

Roller under SM (styrelsen)
Diskuterar vilka roller vill de i styrelsen kommer ha under SM.

-

Rättning av dokument
Vi kommer att ta betalt för att rättning av dokument till SM. Kostar 150 kr /dokument. Sara
och Petra kommer att ansvara för detta.

-

Instruktionsvideo, fylla i dokument
Diskuterar möjligheten att göra korta tips och trix på Instastorys någon vecka innan SM.

-

Livestream
Vi kommer att satsa på att ha en livestream under SM för att sprida SM samt att få spridning
utomlands. Kommentatorer, har varit en positiv erfarenhet tidigare år. Vi ska fundera på hur
vi ska hitta en bra kommentator

-

Budget
Uppdateras kontinuerligt

-

Vakter till Fyrishov
Förbundet ska stå för vakterna.

§ Tracksuits
-

Diskuterar vilka regler som ska gälla kläderna som ska användas under SM.
Deadline på att hitta en jacka till SM. 10:e december

§ COP
-

Vi kommer inte att få lämna in vår översättning då den är försenad. Vi kommer att
lägga det åt sidan fram till SM och ta tag i den efter SM.

§ Swish
-

Klart, kommer komma in nummer till anmälan.
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§ GDPR
-

Går igenom vad som gäller och hur vi ska förhålla oss till GDPR.

§ Avslutar protokollet med att säga när nästa möte blir.
-

14:e november kl 20:00

Evelina Stolpe
Ordförande

Staffan Ydrefalk
Sekreterare
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