Protokoll styrelsemöte Svenska Pole Förbundet
Dag och tid 1 oktober kl 20:00
Plats
Skype
Närvarande:
Anna Valfsson
Sara Noble Lumholdt
Staffan Ydrefalk
Gabby Winter

Dagordning
§ Föregående protokoll
❖ Sara har mailat Sun Pole ang. stolpar till SM
❖ Feedback tillbaka till IPSF awards då den var mäktig att fylla i

§ Ekonomi
❖ Allmän avstämning
➢ Utbetalning till Anna för utlägg för linnen till VM, tävlingen. och tryck.
Petra skickar kontoutdrag per sista oktober nästa gång.
➢ VM. Petra har betalat ut 3000kr, för Marie Revedal, Petra Larsson och Therese Berge.
VM Spons. 1000kr per person. återstående är då 5000 kr. Marie, Jonas, evelina,
Felicia & Emma.

❖ Status på tracksuits
➢ VM. Vi har lokaliserat samtliga tracksuits och vi ska se till att efter VM ska samtliga
tracksuits lämnas in till förbundet av alla atleter. Sara mailar ut ett mail ca 2 veckor
efter VM ang. detta.
➢ SM tracksuits - Gabby uppdaterar oss med antal. Dokument skapats för att ta reda på
vart alla tracksuits befinner sig i dagsläget. Petra bekräftar hur många tracksuit hon
har på studion. Därefter kommer vi maila de som inte lämnat in och be de posta de
till Vera sport.
❖ Betalknapp för payson på hemsidan för smidigare medlemskap?
➢ Kan göra våra konton lättare att förstå. mindre transaktioner på grund kontot och
man samlar en viss betalning på ett visst ställe. Jag tror det är värt
serviceavgiften//Staffan
■ Vi lägger till för medlemskap på hemsidan
■ Kolla om det går att lägga in rabatter
➢ Vi kommer att kolla på försäkringar under hösten för att kunna erbjuda
medlemmarna detta för verksamhetsåret 2020 och framåt.
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§ IPSF
❖ Nyheter från IPSF
➢ WUFOO form emailed on September 13th informing the IPSF who will be representing your
Federation at the AGM Meeting, scheduled for October 3rd, at 15:00 CET, or email
federations@ requesting link to AGM (Deadline has been extended to 00:00 UK time Saturday
28 September)- Petra?
➢ Code of ethics to be signed and brought to the World Champs or emailed back to
federations@. (Deadline 3rd October, 00:00 UK time)- Staffan
➢ Please email federations@ with 2 committee representatives (generally a good idea if it is the
President and the Competition Organiser) who should have access to the Facebook pages.
(Deadline 30th of November, 00:00 UK time)- Staffan (Vi vill vara tre Staffan Anna Sara)
➢ Please make sure to assign local currency contesting fees for the next competitive year along
with your competition dates for next year – IPSF will check the fees. (Deadline 31 October,
00:00 UK time)3500kr - Staffan
➢ Please email federations the names of the President and Vice who will be added to your
contact info on the IPSF website. (Deadline 31st of October, 00:00 UK time) -Staffan
➢ Please give feedback federation thoughts (pros and cons) on IPSF endorsed athletes
workshops. (Deadline 3rd of October, 00:00 UK time) (A few federations have mentioned that
this is a very short deadline for them. Most are preparing for Worlds and have asked more
time to review the matter afterwards. Therefore the deadline has been extended to the 30th
of October 2019)
➢ No change in the federation……. mail to IPSF

§ Fokusgrupp översättning
❖ Skickat in till IPSF både Artistic och Sport. Väntar på återkoppling. hoop regelverket kommer
vi satsa på 20/21. det vill säga inte inför SM 2020.

§ Organisering av styrelsen för kommande år
❖ Haft kontakt med NPSF
❖ Diskussion om arbetsroller i styrelsen

§ Tävlingskommittén
❖ Avstämning
Anmälan har öppnat. 1 anmäld i dagsläget
PUS. 4 av 5 klara stopp. Sista stoppet ska Sara & Anna diskutera vidare med den studio som
visat intresse, 1.Stockholm 2-3 november. 2. Norrköping 7-8 december . 3.Linköping 18-19
januari. 4. Västerås. 15-16 februari, 5. 14-15 Mars TBC.
Vi har skapat massor med grupper i FB. Funktionärer, atleter, PUS arrangörer, PUS deltagare.
FB eventet.
Representant från kommitten vid varje. Elena på lördag och Anna på söndag i kommitten i
Sthlm. Via länk eller i person.
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Affischer till studios har skickats ut och hoppas på att de sätter upp den i sin studio samt ett
mail med en pepp text.
Sponsorbrevet för företag är klart så det ska vi sätta kommitten möte 6 oktober då vi ska
fördela arbetsuppgifter och ansvar med visuals.
Kommitten:
Sara, Anna, Elena, Paula, Erika, Denise
Tack present till kommitten. Promota kommitten till allmänheten. presentera tack
kommitten under prisutdelning.
T-shirt. att sälja från förbundets bord.

Kommande möte 10 November kl 11:00
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