Protokoll Möte Svenska Poleförbundet 6 mars 2019
Dag och tid Onsdag 6 mars 2019, kl. 21:00
Plats
Skype
Närvarande Hanna Tonring, Staffan Ydrefalk, Josefin Mårtensson, Sara Lumholdt,
Gabriel Winter, Petra Larsson

§ Funktionärer
● Infomail är utskickat till alla funktionärer.
● Sara har gjort ett schema för olika roller under helgen - några roller är
fortfarande inte satta.
● Vi kommer att ha ett informationsmöte med alla funktionärer över Zoom
tisdagen innan SM.
● Kläder för funktionärer: Svarta byxor, jacka och valfritt linne. Stolp städare får
linnen av oss men de får ta med egna svarta hot-pants.
● Sjukvårdare: Inte löst än. De vi varit i kontakt med är alldeles för dyra. Vi
fortsätter leta under veckan - ett förslag är att kolla med Uppsala Kommun.
§ SM 2019
● Matta till hoop behöver lösas.
● Alla delar till hoops finns nu på plats.
● Staffan har ett avstämningsmöte med Fyrishov och beställer samtidigt mat till
domare, funktionärer, etc.
● Kostnad för hotell för domare och styrelse: Vi tittar på om vi kan få ned den
kostnaden ytterligare. Kan fler dela rum? Boka färre nätter?
§ SM 2020
● Staffan har tagit in offerter från potentiella lokaler i Örebro.
● Vi kommer även att kolla med Fyrishov om att ha det där även nästa år.
§ Studio/stöd/tävlings medlemmar
● Kolla närmare på hur förbunden i Danmark och Norge jobbar med detta.
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§ Styrelseroller
● Ett behov av att diskutera vad styrelsens roll ska vara.
● Förbundet behöver bli ett förbund och inte bara en tävling.
● Förslag på hur vi kan bygga upp förbundet:
○ Olika medlemskap
○ Erbjudanden från förbundet
○ Skapa regelverk
○ Skapa nationella certifieringar
● Behövs en styrelsemedlem till? Vi får max vara 7 personer. Eller är det bättre
att upprätta arbetsgrupper, - vilka i så fall?
§ Valberedning
● Försöka rekrytera personer till specifika roller. Vilka kompetenser saknar vi?
§ Tracksuits
● Skicka påminnelser till de som ännu inte betalt.
● Leverantören har tryckt sin egen logga på jackan utan att verifiera detta med
oss, mot en viss rabatt för jackorna. Detta var inte vad vi kommit överens om
och vi kommer att bestrida detta.
§ Övrigt
● Reservdel som saknades till den ena stolpen har kommit från Sun Pole.
● Diplom kommer detta år att skickas ut digitalt.
● Vidare diskussioner om hur vi vill jobba vidare med förbundet skjuts fram tills
efter SM då de sista förberedelserna inför tävlingen tar all tid just nu.

Nästa möte onsdag 13 mar s kl. 21.00

Staffan Ydrefalk
Ordförande
Josefin Mårtensson
Justerare
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Hanna Tonring
Sekreterare

