Protokoll möte Svenska Poledanceförbundet 10 november 2013.
Dag och tid

Söndagen den 10 november klockan 13.00

Plats

Stockholmsmässans konferensrum, Älvsjö.

Närvarande

Jenny Wickholm
Petra Larsson
Rebecca Eriksson
Ulf Gustavsson

Återbud

Patricia Rodrigues



Utvärdering för SM -13
1. För deltagare.
Vi beslutar att ta fram en utvärdering som ska skickas till deltagarna via
mail efter genomförd tävling. Jenny ansvarar för att ta fram en sådan
utvärdering med hjälp av Rebecca. Syftet med utvärderingen är att få de
tävlandes åsikter kring vad som fungerat bra samt vad som kan förbättras
till senare år.
2. För publiken
Vi beslutar att även ta fram en utvärdering till publiken. Syftet är att
utvärdera vad publiken tyckt varit bra samt vad som kan göras bättre
samt hur publiken fått kännedom om tävlingen. Jenny ansvarar för att ta
fram en utvärdering med hjälp av Ulf. Utvärderingen lämnas ut till
publiken av funktionärerna i SPDFs ”informationsmonter” tillsammans
med pennor och samlas in av samma funktionärer vid publikens
utpassage.



SM -13
1. En förfrågan har skickats av en tävlande till arrangören gällande ett
egenframställt grepp. Den tävlande önskar veta om greppet godkänns för
tävling eller ej. Styrelsen beslutar att godkänna det specifika greppet.



Medlemskap i SPDF för tävlande i SM-13
Då medlemskapen i SPDF gäller för kalenderår, alltså till och med 31 december
det år man betalar in sin avgift, så innebär det att de tävlande i SM-13 inte är
medlemmar i SPDF under 2014 utan att en ny avgift betalas in. Eftersom SM är
förlagt till november ar förbundet dock beslutat att medlemmar som betalt sin
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avgift under 2013 välkomnas att delta på årsmötet som äger rum under april
månad.


Årsmöte SPDF
Årsmötet äger rum under april månad. Petra tar på sig att undersöka och
återkomma med förslag på datum.



Medlemskap IPSF, International Pole Sport Federation
För vårt medlemskap i IPSF krävs ett beslut huruvida vi vill följa IPSFs regler.
Detta är ett beslut för medlemmarna och vi beslutar att skjuta frågan till
årsmötet. Inför beslutet kommer SPDF att bjuda in till ett öppet möte med frågor
och information om IPSFs regler.



Antidopningspolicy
SPDF förespråkar en drogfri sport och en antidopningspolicy kommer att läggas
till under reglerna för kommande års tävlingar.



Kommande SM
Styrelsen kommer att ta fram ett förväntansdokument gällande SM med vad som
förväntas av arrangören. Även ett kontrakt kommer att tas fram där arrangören
skriftligen får försäkra att denne tar på sig arrangörskapet och är villig att följa de
riktlinjer som finns.

Petra Larsson
Ordförande

Jenny Wickholm
Sekreterare

Rebecca Eriksson
Justerare
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