Protokoll årsmöte Svenska Poledanceförbundet 17 mars 2013.
Dag och tid

Onsdag den 13 februari klockan 15.30.

Plats

Fältöverstens samlingslokaler, Stockholm.

Närvarande

Camilla Roa Cortés
Daniel Häggqvist
Frida Kristiansen
Jenny Wickholm
Minna Forssberg
Patricia Rodrigues
Petra Larsson
Rebecca Eriksson
Zenia Sauni Rosas

Återbud

Rebecca Tungel
Serena Mon de Vienne

§ 1 Mötets öppnande
Petra Larsson hälsade alla välkomna och beskrev kort Svenska
Poledanceförbundets viktigaste arbetsuppgifter. Vidare visades en kort
videosammanfattning av SM -12. Petra förklarade sedan det konstituerande
årsmötet öppnat.
§ 2 Val av mötesfunktionärer
 Årsmötet beslutade att välja Björn Sörensen ordförande för Svenska
Styrkelyftsförbundet till mötesordförande.
 Årsmötet beslutade att välja Jenny Wickholm till mötessekreterare.
 Årsmötet beslutade att välja Rebecca Eriksson till protokolljusterare
samt rösträknare.
§ 3 Närvarande samt fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. Årsmötet
beslutade att fastställa röstlängden till nio (9).
§ 4 Godkännande av kallelse
Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen med tillägg av en
öppen diskussion efter avslutat årsmöte.
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§ 6 Genomgång av verksamhetsberättelse för 2012
Styrelsen har haft sex stycken protokollförda sammanträdanden under året,
genom representant har föreningen har under fyra tillfällen sammanträtt med
Danssportförbundet för att diskutera Svenska Poledanceförbundets framtid.
SPDF har genom styrelse och medlemmar varit representerat bland annat vid
World Pole Sport Championship i London, VM i Zürich, TM i Tjeckien och EM
i Rom. Förbundet har även samarrangerat svenska mästerskapen.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och lägga denna till
handlingarna.
§ 7 Beslut om bokslut för 2012 (ekonomisk redovisning) samt budget för
2013
Petra visar bokslut för 2012 samt budget för 2013.
Årsmötet beslutar att godkänna bokslutet för 2012 och lägga denna till
handlingarna. Årsmötet godkänner också budgeten för 2013.
§ 8 Revisionsberättelse för 2012
Rubin Virdi, Redovisa resultat, har vid granskning av föreningens räkenskaper
funnit ekonomin i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta, den kontanta
kassan och bankgirot har kontrollerats och vid årsredovisningen har
föreningens värdehandlingar uppvisats. Med bakgrund mot detta finnes
ingenting att anmärka.
Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen och denna läggs till
handling.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med bakgrund mot föregående punkter beslutar årsmötet enhälligt att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Beslut för antagande av nya stadgar
Styrelsen föreslår en förändring angående antalet styrelsemedlemmar.
Styrelsens förslag är att antalet kan variera mellan fem (5), alltså ordförande
+4 och sju (7), ordförande +6 medlemmar i styrelsen.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag.
§ 11 Beslut om antal ledamöter samt ersättare i styrelsen
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Serena Mon de Vienne väljer att lämna sin styrelsepost. Rebecca Eriksson
samt Ulf Gustavsson (Danssportförbundet) väljs in som nya ledarmöter i
styrelsen. Rebecca och Ulf väljs att sitta på två (2) år vardera.
§ 12 Beslut om föreningsstyrelse för 2013
Svenska Poledanceförbundets styrelse för 2013 blir således som följer:
Daniel Häggqvist
Jenny Wickholm
Patricia Rodrigues
Petra Larsson
Rebecca Eriksson
Ulf Gustavsson
§ 13 Beslut om firmateckning och teckningsrätt
I nuläget har Jenny och Petra teckningsrätt för SPDF. Björn berättar kort om
de olika alternativen som finns.
Årsmötet beslutade att godkänna att Jenny och Petra fortsätter inneha
teckningsrätt för föreningen.
§ 14 Beslut om revisor samt en ersättare
Styrelsens förslag är att vi fortsätter ha Rubin Virdi från Redovisa Resultat
som revisor.
Årsmötet beslutar att följa styrelsens förslag och godkänner Rubin Virdi som
revisor.
§ 15 Val av ombud till föreningsstämma (danssportförbundet)
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, Ulf Gustavsson, som
ombud.
§ 16 SM -13
a. Presentation av arrangör av 2013 års svenska mästerskap
Patricia presenterar SM -13 och berättar att Polestar Fitness
kommer att arrangera tävlingen under Fitness festivalen. Hon
berättar om vad som i nuläget är bestämt och vilka alternativ de
jobbar efter just nu. Evenemanget kommer att marknadsföras
tillsammans med Fitness festivalen som har en omfattande
marknadsföring. Celsius är i nuläget färdiga som sponsorer och
Shape up är också intresserade av ett samarbete. En större scen är
under framtagande efter önskemål från de tävlande under SM -12.
b. Beslut i frågor gällande SM -13
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Vilka klasser ska finnas i 2013 års tävlingar?
Styrelsens förslag är att det ska finnas en dam- en herr- och
en dubbelklass. Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens
förslag.
Får en tävlande delta i flera kategorier?
Styrelsens förslag är att en tävlande ska få tävla i dam/herrklassen och dubbelklassen under samma mästerskap.
Årsmötet beslutar att godkänna förslaget.
Uttagningsförfarande.
Styrelsen vänder sig till medlemmarna för att besluta om hur
vida uttagningarna ska ske genom ansökningsvideo eller
genom uttagningstävlingar.
Årsmötet beslutar att uttagningarna ska ske genom
videoansökningar.
Ska vi ta en ansöknings- och en tävlingsavgift eller ska vi
enbart ta en avgift av de som blir uttagna att delta i SM-13?
Årsmötet beslutar att ingen ansökningsavgift ska tas av de
sökande utan att de som antas till tävlingen ska betala en
tävlingsavgift. Årsmötet hoppas på så sätt öka antalet
sökande till 2013 års mästerskap.
Domare i träning.
Styrelsen presenterar ett förslag på att ett antal personer ska
få sitta med i juryn för att tränas i dömning. Dessa personers
poäng räknas inte in i den sammanlagda poängen då dessa
personer är med för att träna och lära sig.
Förslaget godkänns av årsmötet.

§ 17 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens förslag
Två motioner har inkommit till styrelsen.
a. Varför får man inte representera sin studio i SM?
Styrelsen svarar att om Svenska Poledanceförbundet ska vara en
del av Danssportförbundet så får man, enligt deras regler, endast
representera en ideell förening och inte representera ett
vinstdrivande företag vilket idag alla studios är.
b. När får man delta i SM, ska man ha svenskt pass eller räcker det
med att man bor i Sverige?
Petra informerar att det finns ett par olika sätt att agera i frågan. Ulf
Gustavsson får i uppgift att lyfta denna fråga hos
Danssportförbundet.
c. Danssportförbundet vill att ett formellt beslut tas vid årsmötet att
Poledanceförbundet ska vara den del av Danssportförbundet och
Riksidrottsförbundet. Årsmötet beslutar enväldigt att så ska vara.
d. Vilka fler poledance/polesport -organisationer vill vi tillhöra?
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Petras förslag är att SPDF ingår i EPSU (European Pole Sport
Union) IPSF (International Pole Sport Federation).
Årsmötet tar beslut om att godkänna detta och att avvakta med
andra organisationer vars avgifter är höga. Exempelvis International
Pole Dance Fitness Association.
§ 18 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Camilla Roa Cortés samt Minna Forssberg att
ingå i valberedningen.
§ 18 Beslut om medlemsavgift 2013
Då föreningen önskar vara en del av Danssportförbundet så kommer
Danssportförbundet att ta en avgift på 300 sek/medlem. För att
Poledansförbundet ska kunna hålla sin budget tar årsmötet beslut om att
medlemsavgiften ska ligga på 500 sek/år. En tävlingsavgift kommer att tas av
de tävlande i SM -13 på 300 sek. Medlemskap i SPDF kommer att krävas för
att delta i SM men kommer inte att vara ett krav för att ansöka.
§ 20 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat

Jenny Wickholm
Vid protokollet

Rebecca Eriksson
Justerare

Petra Larsson
Ordförande
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