Styrelsemöte - Svenska Pole & Aerial Förbundet
Dagordning
Dag och tid :
Plats:
Närvarande:

Måndag 30:e mars, kl. 20:00
Skype
Sara Noble Lumholdt, Petra Larsson, Staffan Ydrefalk, Elin Hedqvist,
Madelene Lagerbäck

Dagordning
❖ Styrelsen 2020
➢ Arbetsroller för verksamhetsåret valdes enligt följande:
■ Ordförande: Sara Noble Lumholdt
■ Vice ordförande: Petra Larsson
■ Kassör: Staffan Ydrefalk
■ Sekreterare: Elin Hedqvist
■ Medlemsansvarig/administration: Madelene Lagerbäck
❖ Namnbyte - Nytt namn på förbundet röstades fram på årsmötet.
Vad vi behöver göra nu:
● Namnändringsblankett hämtas från Skatteverket, fylls i och skickas in- Ansvar: Sara &
Staffan
● En tävling kommer att anordnas för att skapa en ny logga till förbundet.
Planen är att gå ut med denna tävling så snart som möjligt och ta in förslag fram tills
den sista augusti.
Topp 3 kommer röstas fram av våra följare. Därefter får en jury 2 veckor på sig och
sen annonserar vi ut vinnaren och vinnande logotypen. Juryn består av Sara, Petra
och Staffan samt Kathy Buller (IPSF huvuddomare från England) och eventuellt Slava
Ruza- Petra kontaktar Kathy. Sara kontaktar Slava.
Vinsten till den som den designat vinnande logotypen är 1 valfri kurs hos IPSF (värde
av 500 kr) och 2 stycken helg biljetter till Pole SM 2021 (värde ca 1100kr)
● Vi väljer att behålla samma förkortning som tidigare (SPFB) tills vidare.
● Domännamnet poleochaerialsm.se ska köpas in, Staffan ordnar.
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● Svenskpole.se behålls som hemsida för tillfället ingen ändring sker där trots
namnbyte.

❖ Ekonomi - Allmän avstämning
Firmatecknare
➢ Styrelsen beslutar att utse:
Petra Larsson (xxxxxx-xxxx)
Staffan Ydrefalk (xxxxxx-xxxx)
eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda förbundet var för sig i
samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda
föreningen gentemot SEB samt att utse behörighetsadministratörer och
företagsanvändare i förbundets internetbank.
❖ Överlämning från Petra, tidigare kassörSkatteverket ärende ang. moms berättigande verksamhet är under utredning och vi
har mottagit ett brev från skatteverket att vi ska komplettera med mer uppgifter.
Staffan kollar igenom och följer upp.
➢ Kassaregister - Izettle är uppkopplat, vi ska bara sätta oss in hur vi kommer
använda oss utav det i framtiden.
➢ Swish - Vi kommer ta bort vår Swish tjänst helt. Vi har märkt att det är
extremt svårt för oss att göra avstämningar och det tar mer tid rent
administrativt.
➢ Bokföringsprogram - Fortnox förening är ett program vi kommer använda från
och med nu. Staffan startar upp ett inlogg där. Petra kontaktar Ulf, vår
tidigare redovisare och ber honom att skicka över förbundets SIE 4 fil för
föregående åren.
➢ Bankavstämning - Inget har hänt på bankkontot sen förra mötet.
➢ Returer - Vi har skapat en flik i vårt budget/ekonomi dokument där vi kommer
följa upp med de returer vi måste göra. Atleterna ska maila till
ekonomi@svenskpole.se innan den 30 april om de vill ha retur på sin
tävlingsavgift. (vilket är 500 kr per person). Returer görs sedan när Petra eller
Staffan har tid. (Staffan kanske ej har möjlighet beroende på inlogg på
banken) Inga medlemsavgifter betalas tillbaka.
➢ Payson - De som har betalat för jackor via Payson kommer vi göra
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återbetalningar till -Sara ansvarar att det blir gjort innan veckan är slut.
➢ Vi skapar en ny mailadress för alla ekonomiska ärenden;
ekonomi@svenskpole.se
❖ SM
➢ Avveckling Pole SM 2020, ett mail med information kommer att skickas ut till
samtliga atleter med mer information kring deras avgifter och framtiden.
❖ Förbundsjackor
➢ Retur av pengarna för köpta förbundstracksuits jackor (se ovan) Kommunicera
detta till atleterna. Ny logga trycks inför nästa år. Vi gör en punkt inför nästa
tävling att de tracksuitsen som folk beställer med den gamla logga är godkänd
från huvuddomaren.
❖ IPSF
➢ VM och samtliga nationella tävlingar är inställda. IPSF planerar att ge oss mer
direktiv ang ett event de ser att vi håller under året. Showcase med namnet
Pole Unity, mer information kommer efter IPSF’s nästa möte (4 april) .
➢ Sara kommer maila Alison på Federations committee IPSF och meddela vårt
nya namn och vår nya styrelse samt våra uppdateringar från mars månad.
➢ Vi tittar runt på olika lokaler för ett eventuellt Pole Unity Event. Period blir
högst troligen inte förrän i okt-dec. Sara följer upp med Gabby om Knivsta
lokalen samt Intiman för offert.

❖ Verksamhetsplan
➢ Verksamhetsplanen för 2020 diskuterades.
■ Första steget är att ett medlemsregister ska upprättas.
■ Vi ska börja skicka ut månadsvisa medlemsbrev. Det första
medlemsbrevet ska skickas ut i början av april. Sara/Madelen ordnar
med en mall för medlemsbrevet och första brevet som blir
Medlemsbrev #1 Mars månad.
❖ Översättningsplan
➢ Vi listar samtliga dokument som ska översättas i driven. En projektgrupp
startas upp, Elin är projektledare för översättningarna. Elin tar även fram ett
utkast till etisk kod.
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❖ Medlemsärenden - Avstämning av pågående medlemsärenden och vad nästa steg
är.
Beslut tas att ta fram en etisk kod på svenska så vi kan härleda till ett regelverk när
dessa frågor kommer upp, Elin tar fram ett utkast.
Madelene som nu tar över som medlemsansvarig samt administration kommer sätta
sig in i ärendet och ta fram utkast för att svara parterna inblandade i ärendet.
Nästa styrelsemöte: måndag 20 april 20.00

Sara Noble Lumholdt

Elin Hedqvist

Ordförande

Sekreterare

Staffan Ydrefalk
Justerare
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