Dagordning styrelsemöte Svenska Pole Förbundet
Dag och tid 2 september kl 19:30
Plats
Skype
Närvarande:
Staffan Ydrefalk
Petra Larsson
Anna Valfsson

Dagordning
§ Föregående protokoll
§ Ekonomi
❖ Allmän avstämning
❖ Status på tracksuits
➢ Staffan kollar med Gabby om VM tracksiuts,

§ IPSF
❖ Nyheter från IPSF
➢ Inget nytt, vi har tryckt på aerial hoop CoP
➢ Vi har fått en ny svensk domare - Karin Odermatt

❖ Att ta upp på IPSF
➢ Kolla upp vilka som ersätter Sun pole

❖ Petra drar igenom AGM
➢ Flyttar till nästa möte

❖ Rösta på awards som förbund
➢ Staffan går in och gör detta.

§ Tävlingskommittén
❖ Avstämning
➢ Biljettsläpp idag. i olika waves. inlägg på FB och Insta. Dela gärna! Endast helg
biljetter som kör detta på. resterande biljetter är ordinarie pris. Vi använder oss i år
av Billetto. Så vi kan lösa administrationen innan samt på plats under evenemanget.
➢ Möte m Fyrishov. - Vi gick igenom förra årets positiva och negativa saker. Vi väntar
på avtalet men vi har prel bokat Fredag 27 mars för repetitioner från kl.15.00 och sen
lördag samt söndag (heldagar)
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➢ Tävlingskommitten- jobbar på , har möte denna vecka. Då ska vi bestämma
upplägget för sponsorer samt tilldela mer uppgifter så som hemsidan, säljande
texter, sponsor uppgifter osv.
➢ Vi har haft mycket mer aktivitet på Insta-facebook senaste två veckor och målet är
att vi ska höja antal följare och får mer spridning samt hype redan nu inför SM. samt
veckan innan VM ska vi se om vi kan ha Insta-take over med våra atleter. Vi ska följa
upp det i veckan.
➢ Sara och Anna tar vidare kontakt med SunPoles
➢ PUS - Anna kan berätta status i dagsläget
➢ Uppdatera info på förbundets sida ang VM 2018 och VM 2019

§ Fokusgrupp översättning
❖ Röstningen för om Pole ska heta Stolpe eller Stång är nu avgjord. Avstämt söndag kl.23.37 UK
tid. 100 röster på FB varav 17 på stolpe och 83 stång. Instagram 194 röster varav 37 för
stolpe och 157 stång. Så översättningen i Svenska code of Point kommer vara STÅNG!
❖ Vi har haft möten och stämt av. Allt är nu översatt och vi har gått vidare till grammatisk koll
samt olika termer, beskrivningar etc.
❖ Vi siktar på att ha den svenska version Pole Sport helt klar runt den 15 september. Artistiska
samma datum förhoppningsvis.
❖ Allt måste komma i samma mail Staffan kollar vad som gäller.

Kommande mötestid tas fram genom omröstning på Facebook
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