Protokoll styrelsemöte Svenska Pole Förbundet
Dag och tid torsdag 21:e november, kl. 20:15
Plats
Skype
Närvarande:
Staffan Ydrefalk
Petra Larsson
Sara Noble Lumholdt
Gabby Winter
Anna Valfsson
Ulf Gustavsson

Protokoll
§ Beslut om fortsatt arbete
❖ Beslut: fortsätt med arbetet i styrelsen, jobba framåt med utvecklingen av förbundet

§ Föregående protokoll
●
●
●
●
●

VM spons 6000 betalat ut
VM tracksuits, atleter ska lämna tillbaka tracksuits till förbundet.
SM tracksuits, de flesta har lämnats tillbaka eller kommer att skickas tillbaka. Några har inte
svarat.
Betalknapp via payson på hemsidan för medlemskap, finns och fungerar
Danssport/RF - uppföljning på hur vi ligger till, behöver ta fram en handlingsplan
○ Ulf skapar en kontakt med Folksam till nästa möte

§ Ekonomi
❖ Allmän avstämning
➢ Diskuterar förslag på vad vi kan genomföra under året om förbundet går med vinst.

§ IPSF
❖ Nyheter från IPSF
➢ Alla får nu tävla på samtliga IPSF tävlingar, även styrelsemedlemmar (vissa regler och
begränsningar) fr.o.m. kommande säsong
➢ Info ska ut om riggning 2 mån innan, vilka band kommer användas m.m.
➢ Frågor kommer från IPSF som förbundet ska få rösta om
➢ Ny logga hos IPSF
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§ Fokusgrupp översättning
❖ Deadline i januari

§ Arbetsbeskrivningar och stadgar
❖ Startar ett arbete med riktlinjer för kommunikation och arbetsbeskrivningar för
styrelseroller.

§ Tävlingskommittén
❖ Avstämning
➢ Just nu är det 5 st aktiva i tävlingskommittén
➢ Sun Pole sponsrar med nya stolpar, vi står för frakten. Representanter från
Sun Pole kommer medverka under SM
■ Action: Gabby ska fota topplattor (mot truss ) och skicka till Sara.
Deadline: 23 december

➢ Två personer anmälda till Open pole, från Estland

Deadlines:
❖ 22/11 Staffan skapar ett arbetsdokument att arbeta med till nästa möte om riktlinjer
för kommunikationen internt.
❖ 12/12 Ulf skapar en kontakt med Folksam
❖ 23/12 Gabby ska fota topplattor (mot truss ) och skicka till Sara.
❖ 31/1 Fokusgrupp översättning

Kommande möte: 12 december kl 20.15
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