Protokoll Möte Svenska Poleförbundet 20 mars 2019
Dag och tid Onsdag 20 mars 2019, kl 20:00
Plats
Skype
Närvarande Hanna Tonring, Staffan Ydrefalk, Josefin Mårtensson, Sara Lumholdt,
Petra Larsson, Gabriel Winter
§ Feedback SM
● Diplom: Gör en utvärdering - atleterna får ett digitalt diplom
● Sponsorer: Gör en utvärdering för sponsorer.
○ Hur sköttes marknadsföringen?
○ Till nästa år måste sponsorer meddela i förväg vad de kommer
att sälja och få detta godkänt av förbundet.
● Utvärdering för funktionärer
● Beställt medaljer till Ultra Pole
● Ordna en vägg att ha bakom prispallen med våra loggor mm. som
pristagarna kan fota sig framför.
● Ha folk i vår monter hela tiden som kan prata om förbundet.
● Tävlande ska döpa sin grund-musikfil med sitt namn
● Banners för Ultra och Aerial
● Film: Filen har fel format.
○ Till nästa år: kameran måste startas och stoppas mellan varje
nummer så att det istället blir många små filer.
§ Fakturor
● Gå igenom alla fakturor och betala.
§ Stänger och hoops
● Beställa fler slings för att underlätta byte av hoop mellan nummer.
● Nya stänger
○ SunPole sponsrar inte längre.
○ Alternativet är att byta ut delar, t.ex nya kullager.
§ Budget
● Se över möjligheten att sponsra atleter som kvalificerat sig till VM.
● Ha en buffert inför nästa år om möjligt.
● Hyra ett förråd för förvaring av allt material.
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§ Årsmöte
● Lägga ut blänkare på sociala medier
● Anmälan: Google-formulär?
● Sammanställa ekonomiskt resultat från föregående år
● Sammanställa inkommande motioner
● Styrelseroller
○ Vilka är uppe för omval
○ Vilka ska lämna
○ Vilka roller saknas/behövs
○ Firmatecknare: ordförande och kassör. Beslutar att Staffan Ydrefalk blir
firmatecknare för kommande år.
● Tävlingskommité - fokus 2021
● Valberedning
● Byta namn på förbundet för att återspegla aerial-grenarna
§ Ändra/utöka mailadresser till förbundet
● ordforande@svenskpole.se
● tävling@svenskpole.se

§ Avstämning Fyrishov

Nästa möte 4 april kl 20.00

Staffan Ydrefalk
Ordförande
Josefin Mårtensson
Justerare
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Hanna Tonring
Sekreterare

