Protokoll Möte Svenska Poleförbundet 27 februari 2019
Dag och tid Onsdag 27 februari 2019, kl. 21:00
Plats
Skype
Närvarande Hanna Tonring, Staffan Ydrefalk, Josefin Mårtensson, Sara Lumholdt,
Gabriel Winter

§ Kontakt med media
● Vi tittar på vilken form av medial uppmärksamhet vi kan generera kring
SM. Kontaktar tv-kanaler, lokala tidningar mm.
§ Regler vid avhopp
● Vi har fått in ett ogiltigt avhopp (senare än 21 dagar innan tävling) där
personen inte vill ange anledning. Vi informerar personen om reglerna
vid avhopp och kommer att skicka det vidare till IPSF som får ta beslut
om eventuell reprimand.
§ Försenade dokument
● Vi saknar vissa dokument samt att en del personer skickat till fel mail
adress. Vi har informerat om var dokument ska skickas och varför de
inte kan skickas till vår vanliga info mail.
● Det skapar väldigt mycket extraarbete för oss när dokument är
försenade eller skickats fel, därför kommer detta inte att tolereras.
● Vi går med på att dokument och musik skickats in en dag för sent då vi
var en dag sena med att kolla igenom allt vi fått in. De som skickat in
musik och dokument senare än så kommer enligt reglerna att få 3
poängs avdrag.

§ Kontroll av musik och tema
● All musik måste lyssnas igenom så den följer reglerna för längd,
textinnehåll etc. Vid osäkerhet skickas den specifika låten vidare till
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huvuddomaren.
● Teman för Artistic måste granskas så de inte innehåller stötande eller
opassande material. Kostym måste också kontrolleras.
§ Välkomst mail till funktionärer
● Sara skriver ihop det och mailar ut till alla funktionärer som anmält sig
hittills.
§ Konferencier
● En tjej som heter Gabriella kommer att vara konferencier under hela
helgen.
§ Inskrivning under tävlingsdagarna
● Alla atleter måste registrera sig senast 30 minuter innan dennes utsatta
tid för genrep - oavsett om personen vill köra ett genrep eller ej.
● Checklista med vad som ska kontrolleras i samband med inskrivning
behöver förberedas och skrivas ut.
● Kontroll av att scenkläder och tracksuit följer regelverket kommer att
ske i samband med inskrivning.
§ Fotograf
● Ett kontrakt kommer att förberedas med vad som kommits överens om.
Nästa möte: 6 mars 2019 kl. 21:00

Staffan Ydrefalk
Ordförande
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Hanna Tonring
Sekreterare

