Protokoll Möte Svenska Poledance förbundet 16 augusti 2015
Dag och tid
Plats

söndagen den 16 augusti kl.15.00.
Högbergsgatan 93, Södermalm

Närvarande

Rebecca Eriksson
Sara Lumholdt
Evelina Gustafsson (via skype)

●

Planering inför SM
§ Buren- Rebecca skickar ritningar från IPSF till Sara. Sara tar kontakt med olika företag för
offerter på bur. Kan mässan fixa detta för ett bra pris som förra året? Petra delar med sig av sin
kontakt på mässan så kollar Sara på det.
§ Domare- Rebecca lägger upp info på Facebook gruppen för att hitta domaren till tävlingen samt
informerar om att domarna från förra året måste om certifieras och de alternativ som finns på
detta
§ Sponsorer & Studios brev- Evelina har skrivit ihop ett brev som ska mailas ut till diverse
sponsorer & studios. Ang. sponsornivåer samt studio erbjudande ska tittas över och bestämmas
fredag den 21/8. Vad kan vi erbjuda sponsorerna/studios? kan de sälja produkter/ställa ut sin
produkt och vart ska detta vara i lokalen? Detta är frågor som vi under veckan ska prata ihop oss
om.
§ Stänger- Petra tar kontakt med de godkända stolpleverantörerna som IPSF angett och tar fram
alternativ.
§ Konferencier- Ingen konferencier i år. Samma upplägg som förra året endast speaker emellan
numren. ev. håller vi en casting via röstprov för att få en bra berättarröst backstage.
§ Funktionärer- Sara skapar en grupp på FB ang. funktionärer till SM 2015. Där kan vi sedan se
över vilka roller som ska delas ut för självaste tävlingen.

●

Försäkring
Vi måste kolla med Ulf hur det går med vår försäkring alternativt att vi ska kolla på eget bevåg
efter en försäkring för våra medlemmar. Då det är en viktig punkt att kunna erbjuda det till våra
medlemmar. Rebecca tar det vidare med Ulf och eventuellt andra företag.

●

Stagdar
Vi borde titta igenom våra stadgar och uppdatera dessa så de blir aktuella och anpassade efter
vår sport/förening i dagsläget 2015.
Nästa styrselsemöten är den 13 september 11.30 på TCÖ. Skeppargatan 28.
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Petra Larsson
Ordförande

Sara Lumholdt
Sekreterare

Rebecca Eriksson
Justerare
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