Protokoll Möte Svenska Poledance förbundet 1 feb 2015
Dag och tid

Söndagen den 1 februari kl.19.15

Närvarande

Petra Larsson
Rebecca Eriksson
Sara Lumholdt
Ulf Gustavsson

● Namnbyte pga medlem i IPSF
I och med att vi går med i IPSF som fulla medlemmar med SPDF så måste vi byta
namn. Vi inte får ha dance med i namnet. Vi har beslutat att vi numera ska heta SPFB
(Svenska Poleförbundet) Med detta krävs lite ändringar hos bank, skatteverket,
mailadresser, domännamn, logga mm. Petra går vidare med detta.
● Brev till Studioägare
Rebecca har skickat ut mail till aktiva poledancestudios i Sverige för att få
representanter, för att kunna diskutera frågor/funderingar för sporten samt
arrangemang & samarbeten. Vi har fått svar från en hel del studios och det är vi
mycket glada för.
● Årsmöte kallelse
Årsmötet blir den 22/3 kl.11.30 på TCÖ (Träningscenter Östermalm, Skeppargatan 28)
Styrelsen samlas kl.11.00 för genomgång av agendan. Kallelsen till årsmötet skickas
ut av Rebecca. Ulf tar med projektor till mötet alt. Sara tar med om Ulf inte kan
närvara.
● Arrangör SM 2016
Vi kommer nu skicka ut frågan om arrangör SM 2016 och sedan gå igenom dessa på
årsmötet. Vi kommer även skicka ut den infon som IPSF gett, där det framgår vad som
gäller när man arrangerar en tävling med IPSF regler.
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● Medlemmar IPSF
När vi nu ska bli medlemmar i IPSF så måste vi vara minst fem i styrelsen och vi
kommer även rösta fram två suppleanter utifall någon av oss ej kan närvara för
röstning eller om avhopp sker. På årsmötet röstar vi om styrelsen, Rebecca & Ulf är
uppe för nyval. Petra & Sara sitter kvar på sina poster i ytterligare ett år. IPSF har
ändrat i sina regler så även styrelsen kan tävla i en IPSF tävling.

Petra Larsson
Ordförande

Sara Lumholdt
Sekreterare

Rebecca Eriksson
Justerare
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