Protokoll Möte Svenska Poleförbundet 25 januari & 1 februari 2017
Dag och tid
Plats
Närvarande

onsdag den 25 januari & 1 februari kl. 21.00 & 20.00
Skype
Evelina Stolpe
Ulf Gustafsson
Marie Revedal
Josefin Mårtensson
Sara Lumholdt
Petra Larsson

Styrelsen
Evelina informerar om IPSF-möte gällande athlete commissioner. Mer om denna
position längre fram.
Marie informerar om sin utbildning inom IPSF, vilket kommer att gynna förbundet i
framtiden.
Efter enhetlig röstning så beslutar förbundet att adressändra från
Skeppargatan 28, 114 52 Stockholm till Luntmakargatan 36 11137 Stockholm.
Svenska Mästerskap 2016/2017
Vi diskuterar praktiska saker som behöver göras inför tävlingen bland annat biljetter
samt frågor som inkommit i info-mailen.
Tidsschema ändrat på grund av avhopp.
Inför framtida SM kommer vi att införa en straffavgift vid eventuell avhopp pga. all
administration.
Marie ska kontakta Fryshuset gällande några frågor kring vårt event.
Inför nästa möte ska vi börja organisera ytterligare, skriva klart att-göra-listan och
värva volontärer till SM.
Diskussion kring försäljning av fika/mat sker då det hade varit bra att kunna erbjuda
något på plats. Petra och Marie ska köpa fika för försäljning.
Framtida SM
Evelina föreslår att vi inför en rättningsavgift av alla dokument. Dessutom upprättas
ett dokument där vi sammanställer alla förändringar.
Livestream
Petra har varit i Fryshuset med livestreamingen och berättar om mötet.
Ska kontakta de tävlande och se vilka som vill ställa upp på intervju. Atletisk och
sportig klädsel på den som blir intervjuad.
Svenska Poleförbundet

www.svenskpole.se

Danssportsförbundet
Ulf ska träffa DSF och föra vidare vår önskan om medlemskap.
Sponsorer
Vi ska lägga ut sponsorer på vår hemsida. Fler sponsorer har hört av sig, vilket vi
uppskattar. Ett sponsor-dokument skapas för att sammanställa all information.
Nästa styrelsemöte är 15 februari 2017 kl 21:00 via Skype.

Evelina Stolpe
Ordförande och Sekreterare

Marie Revedal
Justerare

Svenska Poleförbundet
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Petra Larsson
Ekonomisk ansvarig

