Protokoll styrelsemöte Svenska Pole Förbundet
Dag och tid
Plats

5 augusti kl 20:00
Skype

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

Dagordning
§ Föregående protokoll
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Fakturan på jackan, hemsida24 betalat
Protokoll skickat till banken
Nya tracksuits skickat iväg till tryckeriet
Förslag IPSF 10-års jubileum
Petra är med på plats, VM och är med på AGM
COP översättning, arbetet pågår fortfarande. Vi har inte fått svar från IPSF om nytt deadline.
Tävlingskommitté letar sponsrar till SM 2020, PL blir huvuddomare

§ Ekonomi
❖ Allmän avstämning
➢ Inget att rapportera

❖ Behörigheter från banken
➢ Behöver lägga till en punkt i stadgarna, extra årsmöte.
■

Genomgång stadgarna i december, förslag på ändringar samt behörigheter
från banken klart till årsskiftet

■

Årsmöte i samband med SM, kom ihåg att informera atleterna i god tid

❖ Status på tracksuits
➢ SM tracksuits från Uppsala, finns hos Gabby. Kommer att skickas iväg inom kort.
➢ VM tracksuits, Gabby ska kolla hur många som finns under veckan.

§ IPSF
❖ IPSF AWARDS 2019
➢ ATHETE OF THE YEAR: Nominerade:  Anki & Amanda, Felicia Edvardsson, David Vigren
➢ BUSINESS OF THE YEAR: Nominerade Unapoleagetic
➢ LIFE TIME ACHIEVEMENT: Nominerade Petra Larsson
Svenska Poleförbundet
www.svenskpole.se

❖ Att lyfta på IPSF mötet
➢ Att alla länder inte följer regeln om att styrelsen/arrangör inte får tävla. Vad händer
när federationen inte följer detta?
➢ Angående översättning deadline för den svenska versionen av code of point

§ Översättningen av CoP/ fokusgrupp
❖ Status - deadline 1 september, Artistisk samt Sport.
❖ Stång eller Stolpe? Vi kommer publicera en Facebook omröstning.

§ Stadgarna
❖ Vi har börjat lägga in förslag på tillägg/ändringar
❖ Hittills har inga medlemmar lämnat förslag
❖ Gör en plan för marknadsföring för att vara med och tycka till om stadgarna

§ Ambassadör Middag
❖ Gabby går och representerar SPFB.

§ Tävlingskommittén
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Sara går igenom protokollet från mötet den 17 juli.
Sponsorbrev är på g klart nästa vecka.
Studio brev är på g klart nästa vecka.
Anmälan öppnar 1 oktober, nästan klar på hemsidan.
Anmälan kommer ske via hemsidan och bild på inbetalning kommer behöva bifogas.
Alla tävlande samma avgift oavsett kategori. 500 kr per atlet.
Vi tittar på ett biljettsystem som förenklar admin inför tävlingen.

§ Kontakt med Norge pole
Har kontaktat Norges Polesport Forbund för erfarenhetsutbyte ang. deras arbete som förbund i
Norge samt NM.

Kommande möte 2 september kl 19:30
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