Protokoll Årsmöte Svenska Poleförbundet
Dag och tid Söndagen den 29:e mars, kl. 11:30
Plats
Skype
Närvarande: (22 av 23 deltagare har rösträtt)
Sara Lumholdt (rösträtt)
Jenny Gehrke (rösträtt)
Staffan Ydrefalk (rösträtt)
Cecilia Hammargren
Petra Larsson (rösträtt)
(rösträtt)
Gabby Winter (rösträtt)
Therese Berge (rösträtt)
Anna Valfsson (rösträtt)
Madelene Lagerbäck
Evelina Stolpe (rösträtt)
(rösträtt)
Therese Berge (rösträtt)
Christel Wallin (rösträtt)
Elin Hedqvist (rösträtt)
Jenny Hallkvist (rösträtt)
Jenny Carlsson (rösträtt)
Janna Tell (rösträtt)

Danielle Ydstål (rösträtt)
Camilla Kihlström
(rösträtt)
Sofie blomström (rösträtt)
Marielle Harris (rösträtt)
Madeleine Berglund Amanda Hernström
(rösträtt)
Tess Loewinski (rösträtt)

§ 1. Mötets öppnande
Förbundets ordförande Staffan Ydrefalk hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat
§ 2. Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.
§ 3. Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§ 4. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
§ 5. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Staffan Ydrefalk till mötesordförande.
§ 6. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Sara Lumholdt till mötessekreterare.
§ 7. Val av person att justera protokollet
Årsmötet beslutade att välja Petra Larson att justera protokollet.
§ 8. Val av person som rösträknare

Årsmötet beslutade att välja Gabby Winter att agera rösträknare.
§ 9. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
presenterades för årsmötet.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och
lägga dessa till handlingarna.
§ 10. Revisionsberättelse
Revisorsberättelse presenterades för årsmötet.
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.
§ 11. Fastställande av Årets resultat.
Årsmötet beslutade att godkänna fastställandet av Resultat- & Balansräkning för
verksamhetsåret 2019. Samt att disponera årets resultat till nästkommande verksamhetsår.
§ 12. Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
§ 13. Behandling av förslag till verksamhetsplan för förbundet samt behandling av
styrelsens förslag och av motioner som kommit in.
Verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att bevilja verskamhetsplanen med tillägg om att förbundet ska lägga till
Aerial i verksamhetsplanen.
●
●
●
●
●

Utveckla medlemskapet för förbundsmedlemmar
Kolla av och lägga upp en plan för skapandet av olika Policys
Översätta samtliga regelverk och övriga IPSF dokument
Svenska mästerskapen i april 2021
Utveckla Aerial sporten inom Sverige

Styrelsens motion
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag om Stadgeändring genom tillägg i kap.1 av
paragraf om firmateckning
“§ Firmateckning: Förbundets firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt
att delegera firmateckningsrätten till styrelseledamöter eller till en eller flera särskilt

utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda förbundet ska
återrapportera till styrelsen.”
Diskussion om inkomna motioner
Årsmötet beslutade att bevilja inkommen motion om namnändring.
Majoriteten röstade JA på namn ändring och nya namnet på Förbundet är:
Svenska Pole & Aerial Förbundet.
Årsmötet beslutade att bevilja inkommen motion om reseersättning till styrelsen vid resor
som gäller för förbundets räkning om ekonomin tillåter. Majoriteten röstade JA på att
styrelsen får frihet att sätta ett maxtak för eventuell ersättning.
Årsmötet beslutade att inte bevilja förslag om stadgeändring genom tillägg i kap.3 §6
● Tillagd punkt: val av förbundskassör, tillika styrelsens kassör för en tid av för
närvarande två år.
● Ändring i kap.4 §1
a. Från: Styrelsen består av ordförande samt två-sex övriga ledamöter valda av
förbundsmötet.
b. Till: Styrelsen består av ordförande, kassör samt tre-fem övriga ledamöter valda av
förbundsmötet.
§ 14 Fastställande av Årsavgift
Då inga föreningar är kopplade till förbundet i dagsläget beslutade årsmötet att bordlägga
denna punkt till nästkommande årsmöte.
§ 15 Val av ordförande
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande: Sara Noble Lumholdt.
Årsmötet beslutade att välja Sara Noble Lumholdt till ordförande för en tid av två år.
§ 16 Val av övriga ledamöter
Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter.
Årsmötet beslutade att välja in Elin Hedqvist, Staffan Ydrefalk och Madelene Lagerbäck för
en tid av två år.
Petra Larsson sitter kvar i styrelsen, uppe för omval nästa år.
§ 17 Val av revisor

Årsmötet beslutade att inte välja in en revisor då förbundet inte har krav på sig enligt lag att
använda en revisor. Årsmötet beslutade att styrelsen får frihet att använda intern redovisning
och vid årets slut ta in en redovisningskonsult som granskar årets bokföring.
§ 18 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja in Jenny Hallkvist att ingå i valberedningen som ordförande för
en tid av ett år samt Evelina Stolpe att ingå i valberedningen som ledamot för en tid av två
år.
§ 19 Val av ombud till Danssportsförbundet
Årsmötet beslutade att välja in Ulf Gustafsson som ombud til DSF.
§ 20 Övriga ärenden
1. Utvärdering av Pole SM 2019
Budgetgenomgång för att medlemmarna ska ha mer förståelse för vad för utgifter
samt intäkter vi har i tävlingsarrangemang.
2. Information om avveckling Pole SM 2020
❖ Lokalen - Fyrishov
Vi flyttar evenemanget till 2021, datum som i dagsläget är reserverade är 23-25 April
2021.
❖ Atleter
1. De kan frysa sina avgifter och använda de nästa år om de vill tävla nästa år. (det
kommer finnas ett val i ansökningsprocessen till SM 2021 där man bockar för att man
redan har betalat in sina avgifter för SM 2020 som man vill använda de i 2021s
tävling).
2. Väljer man att inte frysa tävlingsavgiften betalas den tillbaka.
3. De som hoppat av pga skada/sjukdom kommer också att bli kontaktade. De kan få
sin tävlingsavgift återbetald om de inte vill tävla i Pole SM 2021.
4. Inga medlemsavgifter betalas tillbaka då vi hoppas att samtliga atleter vill vara
medlemmar i förbundet och stödja arbetet. Medlemskapet gäller då 2020 & även
2021 så de har möjlighet att delta/rösta i årsmöte för 2020 (april 2021) samt för 2021
(April 2022).
❖ Biljettköpare
Eventet ställs in i Billettos system och samtliga biljetter blir returnerade.
❖ Sponsorer
1. Alla sponsorer kontaktas och blir frågade om vi kan flytta hela sponsorpaketet
till nästa SM.
2. Vill de inte delta i SM 2021 så kommer sponsorpengarna betalas tillbaka.
❖ Pole United Sweden

Vi flyttar fortsättningen av paketet till nästa år. Det vill säga de kommer få ha ett bord
på plats och promota sin studio men ingen Pole united turne kommer genomföras.
Pole United Sweden är något vi kan utveckla om vi vill anordna ett Pole Unity Event.
Vi avvaktar och ser vad IPSF ger för riktlinjer därefter kan vi se över alternativen.
3. Pole SM 2021
Budgetgenomgång för att medlemmarna ska ha mer förståelse för vad för utgifter
samt intäkter vi har i tävlingsarrangemang.
Årsmötet beslutade att tävlingsavgiften ska vara oförändrad 2021 - tävlingsavgiften
för att delta i Pole SM 2021 är 500 kr per tävlande oavsett kategori.
Årsmötet besultade att medlemaviften ska vara 500 kr för 2020 samt 2021.
§ 21 Övriga frågor från medlemmarna
● Vi har en fråga angående tävlingen nästa år! Är det 2020-års tävling som
är framflyttad och förväntas vi använda samma rutin och kostym? Eller
är det en ny ansökan som gäller?
Svar: Det är en ny anmälan som gäller. Men du kan frysa avgiften och inte
betala någon avgift när du anmäler dig till Pole SM 2021.
● KAN man använda samma musik och rutin om man vill?
Svar: Man kan det om man vill men man måste fortfarande skicka in alla
dokument samt musik på nytt, då vi kommer ha nya personer som sköter all
admin inför tävlingen.
● Blir det ny Code of Points till 2021?
Svar: Ja IPSF kommer släppa en uppdaterad Code of Points (regelverk) till
tävlingsåret 2021
● Varför ligger SM så tidigt på året. Det hade varit bra om tävlingen ligger
senare på året som under sommaren.
Svar: Vi som arrangör har många saker att tänka på när vi väljer datum för
nationella mästerskapen, inte bara IPSFs regler kring stolparna, som det står
att stolparna ska passa klimatet men också vara brass (mässing). Andra
saker som vi har i åtanke när vi bestämmer datum är lokalens tillgänglighet,
huvuddomare tillgänglighet, domarnas tillgänglighet (minst 2 måste vara från
Sverige i en domarpanel enligt IPSF). Antal utövare per dag (påverkar också
stolparnas värme då de är aktiva under en väldigt lång tid) Och hur styrelsens
tillgänglighet ser ut för att kunna arrangera ett sånt stort evenemang med mer
än 6 månaders förberedelser.
Vi önskar såklart att det skulle vara lätt för oss att bara bestämma oss för ett
datum i maj, juni eller juli men tyvärr så är inte fallet i dagsläget.
Hade vi haft fler engagerade som kunde hjälpa till med evenemanget hade
kanske läget sett annorlunda ut men nu kan det ligga på 1-3 personer att

förbereda ett helt SM med ca 120 atleter och mer än 500 besökare under en
helg.
● Finns det en tanke att SM ska anordnas i olika städer(flytta runt mer)
och inte enbart arrangeras i Stockholm/Uppsalaregionen.
Svar: 2013 var sista gången som SM anordnades i en annan stad (Göteborg)
Det vi har märkt är att vi har fler möjligheter till partnerskap med
företag/lokaler nära till Stockholm. Och vi har ett stort procentantal av de
tävlande som bor nära stockholm/uppsala regionen, även för utländska
domare och leverantörer är det lätt att resa till staden då det är nära till den
största flygplatsen i Sverige. Därav har vi känt att ett byte av stad i dagsläget
inte är aktuellt. Självklart är det öppet för förändring och man kan komma in
med ett förslag som kan skickas in till styrelsen.
● Vi som sitter i översättningskommittén kan vi vara med igen och är det i
sånt fall aktuellt?
Svar: Ja vi kommer kontakta de som suttit i översättningskommittén och fråga
om de vill vara med under 2020 för att fortsätta arbetet med översättning av
regelverken samt viktiga IPSF dokument.
§ 22 Avtackning
Styrelsen avtackade Gabby Winter samt Anna Valfsson som nu kliver ur styrelsen.
§ 23 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Mötets ordförande Staffan Ydrefalk

Justerare - Petra Larsson

Mötets sekreterare - Sara Noble Lumholdt

