Protokoll Årsmöte Svenska Pole Förbundet 28 april 2019
Dag och tid Söndag 28 april kl 16.00
Plats
Skype
Närvarande: 10st.
Staffan Ydrefalk, Gabby Winter, Sara Noble Lumholdt, Petra Larsson, Anna Valfsson, Marie
Graff, Denise Wessman, Elin Hedqvist, Josefin Mårtensson, Emmelie Brundin.
1. Årsmötet öppnas
2. Val av funktionärer för mötet:
● Ordförande: Staffan Ydrefalk
● Sekreterare: Josefin Mårtensson
● 2 st justerare: Sara Noble Lumholdt och Gabby Winter
3. Närvarande
4. Godkännande av kallelse
● Röstning JA!
5. Beslut om dagordning
● Röstning JA!
6. Verksamhetsberättelse 2018
● Styrelsen har haft 20 protokollförda sammanträden.
● SPFB har via sina medlemmar och styrelse varit representerade vid VM i
Spanien samt SM i Uppsala.
● SPFB har arrangerat SM i Fyrishov i Uppsala.
● Vid 6 tillfällen har representanter från SPFB deltagit på IPSF möten.
7. Bokslut 2018 -Presentation av hur ser det ut efter SM 2019.
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8. Revisionsberättelse
● Jag har granskat räkenskapshandlingarna samt styrelsens förvaltning i Svenska
Poleförbundet SPFB för räkenskapsåret 2018-01-01 — 2018-12-31. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskaps handlingarnas upprättande och
arkivering, protokollförande och förvaring av protokoll från styrelsens möten
samt förvaltningen av föreningens tillgångar och dess verksamhet. Det är
vidare styrelsen som har ansvaret för den interna kontroll som styrelsen
bedömer nödvändig för att kunna upprätta räkenskapshandlingar som inte
innehåller väsentliga fel, vare sig de beror på oegentligheter eller fel. Mitt
ansvar är att uttala mig om räkenskaps handlingarna och förvaltningen på
grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär
att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut
säkerhet försäkra mig om att räkenskaperna inte innehåller väsentliga
felaktigheter samt att investeringar och andra väsentliga åtgärder har föregåtts
av styrelsebeslut. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskaps handlingarna. Som underlag för
mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelseledamöterna är
ersättningsskyldiga mot föreningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.
Redovisningen ger enligt min bedömning en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen, behandlar vinsten enligt styrelsens förslag och beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Luleå den 14 april 2019.
Ulf Eriksson
Revisor

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
● Röstning JA!
10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
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● Utträde ur styrelsen
○ Evelina Stolpe
○ Hanna Tonring
● Inval av nya Styrelseledamöter -kort presentation av de kandiderade
○ Petra Larsson
○ Sara Noble Lumholdt
○ Fia Nord
○ Anna Valfsson
■ Samtliga röstas in!
● Inval av tävlingskommittén för Pole SM 2020 -kort presentation…
○ Nellie Åhlen
○ Elin Hedqvist
○ Denise Wessman
■ Samtliga röstas in! Fler kommer att röstas in kontinuerligt under
året.
11. Beslut om firmateckning och teckningsrätt
● Ordförande och kassör
12. Beslut om behörighet till bankkonton
● Debet och kredit
○ Ordförande och kassör
● Tittar behörighet
○ Samtliga i styrelsen
■ Ska läggas in i stadgarna att alla har sekretess.
13. Val av revisor
● Ulf Eriksson (samma som tidigare)
14. Val av ombud till DSF, Danssport förbundet
● Ulf Gustavsson (samma som tidigare)
○ Ska diskutera om vi fortfarande ska vara anslutna till DSF
15. SM 2019
● Utvärdering -Intäkter/utgifter
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16. SM 2020
● Presentation av nästa Pole SM 2020
● Diskuterade möjligheterna till fler deltagare i kommiten.
17. Motioner
● Inga motioner har inkommit
18. Val av valberedning för 2019
● Styrelsen ansvarar då vi inte fått in någon.
19. Beslut om medlemsavgift för 2019
● 500kr, genom röstning
20. Vilka organisationer ska vi tillhöra?
● IPSF, genom röstning
21. Pole SM 2021
● 10 års jubileum diskuterades och vidare planering kommer att ske via
tävlingkommiten under 2019-2020.
22. Övrigt
● Byta namn på förbundet? För att återspegla aerial på SM.
● Rekrytera en fokusgrupp som översätter regelverket

Staffan Ydrefalk
Ordförande

Gabby Winter
Justerare
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Josefin Mårtensson
Sekreterare

Sara Noble Lumholdt
Justerare

