Protokoll styrelsemöte Svenska Pole Förbundet
Dag och tid
Plats

Måndag 3 juni kl 20:00
Skype

Närvarande:
Anna Valfsson
Sara Noble Lumholdt
Petra Larsson
Staffan Ydrefalk
Gabby Winter

Dagordning
§ Föregående protokoll
❖ Retur av jackorna, Gabby kommer att skicka iväg jackorna från Uppsala under veckan, Vera
Sport skickar iväg jackorna till tryckeriet inom kort.
❖ Budget - Fyrishov betalningen klar.
❖ Bilder / film klara, ligger uppe på youtube & hemsidan nu.
❖ Förslag - rensa lite med bilderna på hemsidan, ha bilder från tidigare år tillgänglig på
hemsidan.
➢ Sara och Anna rensar bland bilderna på hemsidan, löser så att alla tävlande har
tillgång till sina bilder. Vi fixar tillgång till allt via hemsidan med lösenord och väljer
ett urval att “visa upp” på hemsidan för att visa en proffsig och positiv bild utåt för
pole sporten.

§ Ekonomi
❖ Allmän avstämning
❖ Årsprotokoll inskickat till bank?
➢ Nej, Staffan behöver korrigera protokollet med de personuppgifter som saknas och
Petra skickar sedan in det till banken.

§ IPSF
❖ Förslag till IPSF för hur vi kan fira IPSFs 10 års jubileum.
➢ Jubileum merch - federationer får sälja? Kläder/pins/nalle? Deadline 18 juni, förslag
till Petra skickas innan 18:e juni.

❖ Meddela IPSF om vi vill ha kvar samma summa för contesting som IPSF
➢ Vi beslutar om att ha samma som IPSF
❖ Vem från styrelsen ska delta på AGM i Kanada?
➢ Antingen någon från styrelsen, eller en atlet. Deadline 19 juni. Petra svarar IPSF
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❖ Kolla med alla kvalificerade tävlande från Sverige om de har fått VM inbjudnings
mailet och om de ska åka. //Anna och Sara
➢ Anna och Sara har mailat ut, väntar in svar. Kommer vara klart tills nästa möte
❖ Att lyfta på IPSF möte
➢ Att alla länder inte följer regeln om att styrelsen/arrangör inte får tävla. Vad händer
när federationen inte följer detta?

§ Översättningen av CoP/ fokusgrupp
❖ Sara har fixat ihop en intresseanmälan för översättningen. förhoppningen är att få ihop en
arbetsgrupp. Målsättningen är att ha översättningen klar till början av september.
Arbetsgruppen kommer utgå från det Petra påbörjat sedan tidigare.
❖ Förslag för hemsidan: kontaktformulär (post-publish) med förbättringsförslag/ändringar på
översättningen som sedan revideras 1 gång/år.

§ Stadgarna, kolla av och skapa ett förslag på ändringar
❖ Publicera ett Google doc där medlemmar kan komma med förslag på
ändringar/kommentarer som används som underlag för att uppdatera stadgarna på
kommande årsmöte. Kommer ligga ute under sommaren för att ta in förlag, för att under
hösten ta fram nya stadgar.

§ Namn på förbundet
❖ Vad skulle det innebära att ändra namn? Juridiskt, ekonomiskt, hemsida, sociala medier,
trycksaker som vi har. Kostnad att ta fram nytt.
❖ Kanske - vi funderar vidare och kommer med namnförslag till nästa möte. Tävling om ny
logga, Staffan kollar på riktlinjer till en tävling till nästa möte.

§ Tävlingskommittén
❖ Avstämning
➢ Läste igenom protokollet, nästa möte 12 juni
➢ Om det blir över 120 tävlande, behöver ha två domarpaneler.

Kommande möte 3 Juli kl 20:00
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