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

Måndag 11 Maj, kl. 20:00
Skype
Sara Noble Lumholdt, Petra Larsson, Madelene Lagerbäck, Staffan
Ydrefalk, Elin Hedqvist.

Dagordning
❖ Föregående protokoll- uppföljning
➢ Namnändringsblanketten är inskickad till Skatteverket och vi väntar på svar. Petra
har satt upp en lapp ang C/O på studion.
➢ svenskapoleochaerialforbundet.se samt svenskpoleochaerial.se är inköpt. Staffan ser
till att koppla ihop domännamnen.
➢ Till nästa möte ska samtliga styrelsemedlemmar ha läst igenom den etiska koden och
lämnat kommentarer. Därefter ska den skickas in till IPSF.
➢ Staffan och Petra är nu firmatecknare
➢ Anmälan för moms kvarstår hos skatteverket, Staffan ordnar.
➢ Titta igenom hemsidan och se över den information som finns samt sidans upplägg
till kommande uppdatering.
❖ Ekonomi - Allmän avstämning
➢ Kassaregister - Ej Aktuellt just nu
➢ Bokföringsprogram - är uppdaterat och BR & RR för Jan-april är nu klara och läggs
upp i styrelsens FB grupp när protokollet är klart.
➢ bankavstämning - Staffan har fått inlogg till banken och är nu ansvarig för inlogg och
behörigheter. Staffan & Petra har inlogg. Sara har tittaccess på bankkontot. Staffan
uppdaterar ekonomi filen med en bankavstämning per idag (11 maj) så vi i förbundet
får ta del av det.
➢ Returer - deadline var sista april för tävlingsavgifter. Per sista april har begäran om
återbetalning av 46 tävlingsavgifter inkommit.
➢ Payson - inga händelser på Payson. Staffan har fått inlogg och kan nu logga in och dra
ut rapporter.
❖ SM - framtidsplaner, kommitté, arbetsroller? 10 års jubileum.
Ny budget för SM 2021 ska tas fram, där vi kollar igenom de intäkter/kostnader som 2020
har lett till och ser till att de är inräknade i nya budgeten. Budget bör vara satt ca 8 månader
innan SM.
Sara, Staffan och Madelene genomför ett SM-planeringsmöte under den kommande
månaden.
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❖ IPSF - Nyheter samt allmän avstämning .
●
●
●
●

New headjudge structure - har skickats ut från IPSF.
Pole And Aerial Series (off season competition) new structure. - Nya guidelines för
OFF season tävlingar som nu kommer att kallas Pole And Aerial Series.
GAISF/Recognition letter
Artistic Hoop COP kommer att lanseras inför nästa tävlingsårs. (vilket kan medföra att
vi i förbundet måste översätta det regelverket också). Vi väntar på mer information
om när vi kommer att kunna ta del av dessa regler.
Alla IPSF dokument har lagts upp i vår interna drive så vi i förbundet kan gå in och
läsa de.

❖ Verksamhetsplan
❏ Översättning Kommitten - COP hoop är i full gång att översättas, deadline 1 augusti.
COP pole sport korrekturläses samt Ultra är under arbete.
❏ Utöka antalet svenska domare i Sverige som kan/vill döma SM.
Ska vi anordna en tävling för nya domare i Sverige? Ja det vore en rolig idé!
Erbjuda att vi betalar för deras domarutbildning i december. Bra för SM budgeten att
inte ha en massa ersättningskostnader för utländska domare. Sara skriver ihop en
text som läggs ut på hemsidan.
Vissa krav måste sättas på den som “vinner”. kanske 2 vinnare och båda måste
garantera att dom dömmer på SM samt att om de inte klarar provet första gången
blir de betalningsskyldiga för att ta om provet. (kostnad 25 pund)
Pris per utbildning är 135 pund.
❏ Marknadsföringsplan 2020 - Sociala kanaler. Madelene skapar ett dokument över
vilken information som ska läggas ut på våra sociala medier för 2020.
❖ Medlemsärende
Tidigare inkomna medlemsärenden är nu lösta.
❖ Övrigt
●

Sara har fått tillbaka pengar för hoop mattor och kommer föra tillbaka de pengarna
inom de närmsta dagarna. Samtliga som har möjlighet kollar på nya alternativ när det
kommer till hoop crash mattor, svarta och i rätt storlek. Helst vikbara och lätta att
hantera. Kanske lägga ut frågan på sociala medier? Måste vara svart, vikbara, minst
4cm hög, samt vara minst 2x2 meter.

●

BILLETTO- Status. SM 2020 och SM 2021. Nytt evenemang 2021 är nu skapat i Billetto
och vi har fått en rabatt på deras avgift. detta pga att de inte har betalat ut deras
avgift till våra SM biljettköpare. Sara har uppdaterat hemsidan med denna
information och hänvisat till ekonomi mailen. Vi får ta ärenden som kommer in case
by case om någon är upprörd och vill ha den summan återbetalad.
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●

Destination Uppsala har mailat och vill hjälpa till inför ett potentiellt VM i Uppsala.
Sara följer upp och ta reda på mer information.

●

Para pole - Sara skickar över kontaktpersonen i Uppsala till Petra. Och Petra kan följa
upp. Marie Graff (athletes commisioner/uppsala dans center) har uttryckt ett
intresse att anordna en prova på för Para pole. Petra kollar vidare på detta.

●

Svenska olympiska kommittén - recognised medlemsförbund. Sara har kontaktat SOK
för att få mer information kring deras krav på hur man blir ett “recognised”
medlemsförbund i SOK och vilka alternativ som finns.

●

En tanke är att vi kanske ska marknadsföra att utövare startar egna
medlemsföreningar för att sedan bli kopplade till oss för en månadsavgift? Kan vi
erbjuda de en rabatt på deras medlems/tävlingsavgift om de redan är medlem i en
medlemsförening som är kopplad till oss?

Nästa styrelsemöte: 1 juni kl.20.00

Ordförande

Sekreterare

Sara Noble Lumholdt

Elin Hedqvist

Justerare
Staffan Ydrefalk
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