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

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

Dagordning
❖ Föregående protokoll
➢
➢
➢
➢
➢

Namnändring - blanketten skickas in under de närmsta dagarna.
Namn på domän ska köpas in - kvarstår
Fortnox är igång
Medlemsbrev är igång. Nästa medlemsbrev skickas ut fredagen den 1 maj.
Den etiska koden läggs upp på driven och länkas till facebookgruppen, så går
samtliga i styrelsen in och lämnar kommentarer/synpunkter.
➢ Vi väntar in mer information från IPSF angående Pole Unity

❖ Ekonomi - Allmän avstämning
➢ Kassaregister
❏ Är igång men just nu ligger det lite på is då inga evenemang kommer hållas
inom den närmsta tiden.
➢ Bokföringsprogram
❏ Import av 2019 och har startat 2020 fram till sista mars. Även gjort
inställningar för att underlätta kommande bokföring.
➢ Bankavstämning
❏ Sara visar hur resultatrapporten för 2019 såg ut. Vi ska framöver ta fram
resultatrapporter kvartalsvis.
❏ Vi har lämnat in en anmälan om ändrade firmatecknare och Staffan väntar på
behörighet för att göra en ny ansökan om moms.
➢ Returer
❏ 38 tävlingsavgifter ska betalas tillbaka till atleter som skulle ha tävlat i år.
Idag har omkring 18 000 kr betalats tillbaka.
➢ Payson
❏ En avstämning har gjorts på Payson kontot och vi kommer föra över alla
pengar från payson till bankkontot per sista april.
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❖ SM
➢ Avvecklingen av SM 2020 är nu klar.

❖ IPSF
➢ Code of points kvarstår även nästa år, en ny version kommer ut först i slutet på 2021.
Som då gäller för tävlingsåret 2022.
➢ Avstämning bland federationerna angående corona-situationen.
➢ Diskussion om vilka kurser som vi är intresserade av.
➢ Ingen ny information om Pole Unity har kommit ut ännu.
➢ Vi har mottagit mail från IPSF angående olympiska kommittén. Sara kontaktar den
personen som är medlemsansvarig hos den Svenska olympiska kommittén.
➢ Staffan hjälper Sara med att göra ett brev med ett letterhead enligt IPSFs exempel
som Sara sen kan skicka till den olympiska kommitteén.
➢ Nästa IPSF-möte är nu på onsdag (22/4). Sara deltar.

❖ Verksamhetsplan
➢ Prioritering är att översättningen ska komma igång och att hålla svenska kurser i
Code of Points.

❖ Översättningskommittén
➢ Elin kontaktar de som anmält intresse och lägger till dem i facebookgruppen för
översättning.
➢ Ett möte bokas in för att planera arbetet.
➢ Ultra pole och Aerial hoop ska skickas in till IPSF, gärna i sommar. Korrläsa pole sport
och artistisk.
➢ Ta fram ett enkelt kontrakt att skicka ut till översättningskommittén över vad som
gäller.

❖ Medlemsärende
➢ Medlemsavgifter betalas inte tillbaka. Medlemsavgifterna går till att stötta
förbundets arbete och om vi skulle betala tillbaka medlemsavgifterna så skulle vi inte
ha möjlighet att anordna ett SM nästa år.

❖ Övrigt
➢ Vi diskuterar ifall vi ska skapa en grupp för våra svenska domare, men vi väljer att
inte gå vidare med detta i dagsläget.
➢ Vi ska ta fram ett standardsvar att skicka ut när vi får mail och frågor av personer
som inte är medlemmar i förbundet. Då vi framför allt är ett medlemsförbund och
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våra medlemmar ska ha bättre service och tjänster av oss.
➢ Vi ser över vilka möjligheter som finns för adressändring.
➢ Fakturor ska inkomma till förbundet via mail till ekonomi@svenskpole.se och inte via
post.
➢ Hemsidan behöver uppdateras. Sara ser över vad som behöver uppdateras.

Nästa styrelsemöte: 11 maj klockan 20.00.

Ordförande

Sekreterare

Sara Noble Lumholdt

Elin Hedqvist

Justerare
Staffan Ydrefalk
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