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

§ Fotograf
● Vi har två förslag att välja mellan. Hanna kommer att kontakta vårt
förstahandsval under veckan.
§ Dokument
● Alla dokument är rättade och klara. Sara kommer att skicka de vidare
till huvuddomaren.
§ Schema
● Ett schema med ungefärliga hålltider för båda tävlingsdagarna finns
och kommer att läggas upp på hemsidan.
§ Konferencier
● Diskuterar om vi ska ha en konferencier eller inte. Gabby har en
kontakt hon ska kolla med.
§ Matta
● Staffan har fått tag på Tony som vi lånat matta till scenen av tidigare.
● Diskuterar hur vi löser frakt av matta t/r Stockholm till Uppsala.
Budfirma kostar 4000 kr - går det att lösa på annat sätt? Staffan kollar
och återkopplar till Tony.
● Matta till hoop - Gabby har en kontakt hon kollar med. Kan det annars
lånas av Fyrishov eller någon lokal gymnastikförening?
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§ Funktionärer
● Sara skriver ihop en sammanställning av upplägg: Vilka funktionärer
som ska ha vilka uppgifter, vilken dag de jobbar, etc.
● Vilka roller behöver vi fortfarande fylla?
● Gabby har skickat posters till alla studios för att promota SM samt att
locka fler att ställa upp som funktionärer.
● Styrelsens arbetsfördelning under SM diskuteras

§ Hotell
● Sara gör en rumsfördelning och bokar rum till domare och styrelse
under helgen.

§ Mat under tävling
● Mat till domare ska förbeställas från Fyrishov.
● Middag på lördag ska också förbeställas.

§ Uppvärmning backstage
● I år har vi inte tillgång till stolpe eller hoop att ha för uppvärmning
backstage.
● Frågan ställs i tävlingsgruppen på Facebook om detta är något som
önskas och i sådana fall om någon kan tillhandahålla en X-stage och
en A-frame för ändamålet.

§ Prisbord
● Det diskuteras om vi ska skippa prisbord i år då det inte fungerade så
bra förra året.
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Nästa möte: 27 februari kl. 21:00

Staffan Ydrefalk
Ordförande
Josefin Mårtensson
Justerare
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Hanna Tonring
Sekreterare

