Protokoll styrelsemöte Svenska Poleförbundet
Dag och tid
Plats

3 juli kl 20:00
Skype

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

Dagordning
§ Föregående protokoll
§ Ekonomi
❖ Allmän avstämning
Fakturan har betalats för jackorna.
Hemsida 24 har betalats gäller i ett år.

❖ Behörigheter från banken
Petra har skickat in brevet till banken och väntar på svar.

❖ Status på tracksuits
➢ Nya tracksuits skickas iväg till tryckeri, loggan förblir detsamma.

§ IPSF
❖ Förslag till IPSF för hur vi kan fira IPSFs 10 års jubileum.
Vi skickade in en ide kring en souvenir som man kan köpa. Varje federation kunde sälja med
sin logga. och tävla om vem som sålts mest.

❖ Vem från styrelsen ska delta på AGM i Kanada?
Petra går från SPFB och representerar förbundet. Petra skickar in våra siffror till IPSF.

❖ IPSF funktionär
Petra mailar till IPSF och anger att vi som förbund kan tänka oss att avsätta 15-20 timmar
inför VM. Administrativt via dator samt att Petra kommer vara på plats några dagar innan
tävlingen i Kanada.
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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 har mailat ut, väntar in svar. Kommer vara klart tills detta mötet. Alla
som tävlat i Elit kommer att delta i VM. Tracksuits till VM hur många har vi? Gabby
kollar inför nästa möte.

§ Översättningen av CoP/ fokusgrupp
Vi har fått 4 intresseanmälningar. Sara har mailat samtliga och skapat en grupp på Facebook. Evelina
Stolpe, Elin Hedqvist, Alexandra Spännar Brus, Isabella Ostojovic & Sara Noble Lumholdt kommer
vara ansvarig över fokusgruppen. Första mötet blir på måndag 8 juli.

§ Stadgarna, kolla av och skapa ett förslag på ändringar
❖ Flyttar till kommande möte.

§ Namn på förbundet
❖ Flyttar till kommande möte
➢ Sätta ansvarig för uppgiften och tidsplan.
➢ Tävling om ny logga

§ Tävlingskommittén
❖ Avstämning
➢ Petra Larsson tillfrågad som huvuddomare 2020. Hon tackade Ja :)
➢ Kommittén letar efter sponsrar till SM2020
➢ Undersöker studio engagemang
➢ Nästa möte 17/7
➢ Tävlingsgruppen från SM 2019. Vi har idag meddelat medlemmarna i gruppen att
den kommer stängas ner per den 11 juli.

§ Hemsida
Polesm.se har nu rensats på bilder. de tävlande har fått möjligheten att maila in till förbundet ifall de
vill ha sina bilder. (eftersom vi nu endast har 1 bild per tävlande på hemsidan) Sara kommer sköta
detta via info mailen.

Kommande möte 5 Augusti kl 20:00
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