Protokoll Svenska Poledanceförbundet 30 juni 2013.
Dag och tid

Söndag den 30 juni klockan 18.00.

Plats

Skeppargatan 28, Stockholm.

Närvarande

Jenny Wickholm
Petra Larsson
Rebecca Eriksson
Ulf Gustavsson

Frånvarande

Patricia Rodrigues

1. Tjeckiska poledanceförbundet
Det tjeckska förbundet har efterfrågat ett samarbete förbunden emellan.
Samarbetet går i stort ut på att dela loggor och länkar på hemsidorna för att
synliggöra vilka förbund som finns. Vi beslutar att inleda ett sådant
samarbete. Vi kommer att börja med att samarbeta på förbundsnivå men i
framtiden kan det vara intressant att lista även tävlingar och studios.
2. Kläder till tävlande i London
Det ligger på förbundet att ta fram kläder till de tävlande i London. I nuläget
handlar det om två stycken tävlande. Förbundet kommer att förmedla kontakt
med Adidas som kommer att erbjuda rabatterade priser. Eventuella sponsorer
får de tävlande i år ordna själva då förbundets bidrag blir den rabatt som
kontakten med Adidas ger. I framtiden bör förbundet kunna stå för större del
av kostnaden för de tävlande. Eventuella sponsorer som de tävlande finner
måste i förväg godkännas av förbundets styrelse.
3. Hemsidan för Svenska mästerskapen
Patricia har önskat få inloggningsuppgifter till Svenska mästerskapets
hemsida. Petra har utarbetat riktlinjer för vad som får ändras och inte. Vi
godkänner dessa riktlinjer.
4. Nyckelband
Vi funderar på att ta fram ett nyckelband med SPDFs logga på. Ett sådant
band går att få till ett billigt inköpspris och kan användas på exempelvis SM
samt ges till de som betalat sin medlemsavgift. Petra kollar upp vad
nyckelbanden skulle kosta samt i vilken kvantitet de måste köpas.
5. SM i Iron X
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Studio DQ ansöker om att få kalla den tävling de kommer hålla under
hälsomässan i Stockholm för Svenskt Mästerskap. Tävlingens syfte är att få
’vanliga’ att testa på tricket Iron X och se hur tufft det är med pole, dvs mäta
sina krafter mot eliten. Styrelsen beslutar att de får kalla tävlingen SM i Iron X.
Tävlingen kommer att ha en egen hemsida. Tävlingen kommer att hållas i
samband med mässan Allt om hälsan 7 – 10 november. Styrelsen anser inte
att detta SM kommer att konkurrera med Svenska mästerskapen i pole dance
som hålls i Göteborg.
6. Medlemskap i IPSF
IPSF, International Pole Sport Federation kommer, från i år, att ta betalt för att
andra förbund ska finnas med och synas på deras hemsida samt få stöttning
av dem. Avgiften ligger på 47 pund för 2013. Vi beslutar att ta den kostnaden.
IPSF jobbar för bl.a. bättre försäkringar för tävlande och vi vill stötta deras
arbete tills vidare.

Petra Larsson
Ordförande
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Sekreterare
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Justerare
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