Protokoll möte Svenska Poledanceförbundet 16 december 2013.
Dag och tid

Måndagen den 16 december klockan 17.00

Plats

Studio DQ, Stockholm

Närvarande

Petra Larsson
Rebecca Eriksson
Ulf Gustavsson
Patricia Rodrigues

Återbud

Jenny Wickholm



Inkommen protest mot domarutslag från Suleyman Bektas. Samtliga
styrelsemedlemmar har läst protesten. Protesten avslogs. Uppdrogs till Ulf att
svara Suleyman.



Deltagarenkät gicks igenom och godkändes. Rebecca gör ändringar och ser till att
den kommer ut till de tävlande.



Några av de tävlande har inte betalat medlems- och startavgift. Jenny går igenom
betalningarna och informerar Patricia som kommer att påminna de tävlande per
mail. Vid framtida tävlingar så skall kvitto på betalda avgifter avkrävas innan
tävlingsdagen.



Publikenkäterna gicks igenom och synpunkterna noterades för framtida
tävlingar.



Pass/utdrag från folkbokföringen kontrollerades ej i samband med tävlingen,
Patricia kommer att begära detta från de berörda.



Diskussion om rengöringen av stängerna under tävlingen. Det konstaterades att
flera av de tävlande hade dåligt grepp, medan andra hade ok eller bra grepp.
Medlet som användes var samma som används i PoleStarFitness lokaler
tillsammans med ett rengöringsmedel från poledance.nu. Städarna är själva
poledansare och väl medvetna vid vikten av en bra städad stång. Den enda
rimliga förklaring som framkommit är att kombinationen med nya stänger ställde
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till problemet. Styrelsen kan bara beklaga det inträffade och ta med kunskapen
till kommande tävlingar.
På förekommen anledning så understrykes att vatten eller annan vätska ej
användes vid rengöring av stängerna.
Vid framtida tävlingar så kommer andra rutiner att tillämpas, eventuellt kommer
den tävlande själv få rengöra stången för att undvika dessa situationer.


I samråd så konstateras att information om SM, både till tävlande och till
allmänheten, kunde ha varit bättre, en ny rutin kommer att utvecklas till framtida
tävlingar.



På årsmötet så kommer en ändring av regler att diskuteras, information om detta
kommer att komma ut i samband med inbjudan till årsmötet.

Petra Larsson
Ordförande

Rebecca Eriksson
Sekreterare

Ulf Gustavsson
Justerare
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