Protokoll möte Svenska Poledanceförbundet 21 september 2013.
Dag och tid

Lördag den 21 september klockan 16.00

Närvarande

Jenny Wickholm
Petra Larsson
Rebecca Eriksson

Återbud

Ulf Gustavsson

Frånvarande

Patricia Rodrigues



Nyckelband
Petra lyfter frågan om hur SPDF:s nyckelband ska se ut. Vi beslutar att de ska
vara svarta med texten ”SVENSKA POLEDANCEFÖRBUNDET” i guld samt vår logga
i autentisk färgsättning. Petra tar på sig att ta fram dessa.



Hur ska vi lösa kommunikationen inom styrelsen.
Sittande styrelse tog beslut att, på grund av de situationer som uppstått, införa
en regel som säger att styrelsemedlemmar har fem (5) dagar på sig att svara på
mail och inlägg i gruppen på Facebook. Om man av olika anledningar inte
kommer att finnas tillgänglig för mail och Facebook så måste man meddela detta
i förväg på Facebook-gruppens sida. När man finns tillgänglig igen tar man bort
inlägget så att det inte ligger kvar inaktuella poster i gruppen.



Svenska mästerskapen 2013
 Lokalen
Den lokal som nu ser ut att bli aktuell för SM är inte den lokal som arrangören
uppgav i ansökan om att få ordna SM-13. Styrelsen har svårt att få klara
besked i vad som nu gäller då arrangören inte funnits tillgänglig för frågor.
 Antagna till SM
De ansökande till SM-13 kommer inte att få besked om de är antagna enligt
de datum som angetts på hemsidan. Styrelsen tvingas ta beslut om att
beskeden går ut till de sökande en vecka senare då arrangören av SM-13 inte
har sammanställt och skickat ut en lista på ansökande till uttagningsjuryn i
enlighet med den tidsplan som gjorts upp.
 Affischer och PR-material
De posters som skickats till studios har aldrig blivit godkända av styrelsen. Tex
saknas SPDFs logo.
 Information om tävlingen

Svenska Poledanceförbundet
www.spdf.se

Den information som finns på Ticnet är delvis felaktig. Till exempel står
enbart utskrivet att det finns en dam- och en herrklass och den video som
visas innehåller ingenting från tävlingen -12 utan visar bara showcase-numret
från i fjol. Vidare hänvisas bara till Fitnessfestivalens och luciapokalens
hemsidor där vidare information är obefintlig eller väldigt svår att finna.
Nederst på startsidan för Fitnessfestivalen finns vidare länkar till många av de
event som hålls i samband med Fitnessfestivalen men inte till SM-13.
 Information om SPDF
I samband med SM-13 kommer SPDF att informera om hur man blir medlem i
föreningen samt vad man som medlem får ut av sitt medlemskap. Vi beslutar
att en flyer med information om SPDF ska tas fram samt en roll-up med
neutral text. Petra fixar detta.
Vi behöver bemanning till denna informationspost och vi beslutar att höra
runt med de personer som vi vet är intresserade av att finnas på plats som
publik. Styrelsen tar beslut om att fribiljetter till SM ges till de som jobbar
från arrangören.
 Domare
Endast två ansökningar har inkommit för att döma SM-13. Ansökningstiden
har gått ut och vi behöver ta beslut om en alternativ lösning. SPDFs
målsättning har hela tiden varit att endast ha nationella domare som dömer
Svenska mästerskapen men i dagsläget behöver vi eventuellt ta in
internationella domare då intresset är lågt. Av de domare som hittills dömt
känner flera att den kritik och det ifrågasättande som domare fått ta emot
gör att man avstår från att döma.
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