Protokoll Möte Svenska Poleförbundet 7 mars 2017
Dag och tid
Plats
Närvarande

tisdag den 7 mars kl. 21.00
Skype
Evelina Stolpe
Marie Revedal
Josefin Mårtensson
Sara Lumholdt
Petra Larsson

Styrelsen
Evelina har fått svar från Postkoden, som är under behandling. Vi hoppas självklart
på napp!
Svenska Mästerskapet 2016/2017
Utvärdering av SM. Vi går genom budgeten, fakturorna, mm från SM.
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Swish 7000 kr för lottdragningen, blev succé!
Mer priser till lotteriet nästa år.
Dansmattorna
SolidSports avgift för att se filmer efteråt diskuteras. Informera i gruppen om
att en diskussion pågår.
Hotell samarbete för domare, atleter och personal? Evelina bodde på ett i
närheten som hon kunde rekommendera.
Feedback på leverantörerna.
Musiken var vi väldigt nöjda med, inga negativa synpunkter att nämna.
Till nästa år ska all press anmäla sig innan SM, annars betalas fullt biljettpris.
Ny backdrop, alt köper loggorna separat.
Fler studio ägare som sponsrar.
Nämna i gruppen om kostnaderna för att arrangera ett SM.
Pusha mer i media.
Enhetlig klädsel och håruppsättning för "pole cleaners"

För att effektivisera biljettkassan ska den utrustas med en eller 2 pärmar som har
bokstavs register, magväska för kontanter samt att "för riva" alla festivalband.
Personalstyrkan på 2 man var ok.
Bordet kan placeras något längre in då kön blev lång stundvis utanför dörren, och det
blev blåsigt. Skriva gemensam skylt med swish nr och olika biljettpriser för barn och
vuxna.
SolidSport sponsrade med pennor och godis på bordet, vilket uppskattades.
Svenska Poleförbundet

www.svenskpole.se

Sara har kollat på alla (2000) bilder från fotografen, och valt ut 165 st. Hon kommer
att uppdatera hemsidan med några favoriter.
Nästa möte är tis 21/3 kl 21 och då ska datum för nästa år sättas.
Då ska vi dessutom diskutera vidare var nästa SM skall hållas.

Evelina Stolpe
Ordförande

Marie Revedal
Justerare
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Josefin Mårtensson
Sekreterare

