Protokoll Möte Svenska Poleförbundet 5:e december 2018
Dag och tid 5:e december Onsdag kl 20:00
Plats
Skype
Närvarande: Evelina Stolpe, Josefin Mårtensson, Gabby Winter, Sara Lumholdt,
Staffan Ydrefalk, Hanna Tonring
● SM 2019
○ Budget 2 dagars evenemang
■ Går igenom budget och alternativen mellan en kontra två dagar
■ Efter diskussion om budget, beslutar styrelsen att SM är två
dagar
○ Livestream
■ En funktionär behöver ansvarig för media teamet
○ Timeline
■ Reptider 2 minuter för amatör, pro & semi pro. 4 minuter for Pro
& Elite
○ Riggning
■ Ska diskutera med Fyrishov möjligheten att rigga fredag kväll
○ Hoop - budget
■ Efter att ha tagit fram kostnad på inköp av Hoop blir posten i
budgeten mellan 7.000-8.500 kr
○ Funktionärer
■ Diskuterar vad funktionärer ska få för sitt engagemang
● Rabatt på boende?
● En gratis biljett?
● Polecleaners
○ Logga
■ Vi använder förra årets rollups
○ Inbetalningar avstämning
■ Kollar kontinuerligt, avstämning på kontot på måndag
○ Ultra
■ Prata med IPSF om hur vi skulle kunna köra på ojämna tävlande
■ Vi har ett förslag på Ultran, och kontaktar de som ska köra Ultra
så de är med på förslaget
○ Coaching
■ Endast IPSF certifikat ska godkännas
■ Coacherna ska själva hämta hem sitt cet från IPSF
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○ Headjudge möte
■ Vi har fyra som kommer närvara på mötet.
● Fotograf förslag
○ Vi har två förslag hittills
● Biljettpriser
○ Det ska finnas tre sorters biljetter kategorier
■ Barn, vuxen och coach biljett
● Tracksuits
○ Deadline 10 december
○ Obligatorisk jacka, fria byxor
○ Vi följer reglerna kring jacka ang. logga max 5x5 på höger bröst, 10x10
på ryggen
○ Få ut jackan tidigt till studios för att lägga till egna studiologgan

● IPSF utbildningar på svenska
○ I styrelsen har vi möjlighet att hålla IPSF-kurser för Sverige på svenska
● Grafisk profil
○ Skjuter fram detta tills efter SM
● Förslag på två tävlingsansvariga
○ Vi diskuterar möjligheterna att dela på ansvaret som tävlingsansvarig
från en till två personer i styrelsen.

Nästa möten kl.20.00 den 12 dec.
Evelina Stolpe
Ordförande
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Staffan Ydrefalk
Sekreterare

