Protokoll Möte Svenska Poleförbundet 21 maj 2017
Dag och tid
Plats
Närvarande

söndag den 21 maj kl. 12.00
Studio Dancing Queen
Evelina Stolpe
Marie Revedal
Josefin Mårtensson (Online)
Sara Lumholdt(Online)
Petra Larsson
Ulf Gustafsson

Svenska Mästerskapet
Snabb genomgång av de nya klasserna som kommer att ingå i nästa års SM, Artpole
och Ultra pole.
Vid nästa SM kommer vi att återigen befinna oss i Fryshuset i Hammarby Sjöstad så
bestämmer vi redan nu viktiga datum inför kommande tävlingsår.
Sista ansökan för atleter att anmäla sig till SM 3/12
Bekräfta sin plats 17/12
Sheets och musik för rättning 4/2
Sheets (final) 25/2
Tävling kommer att ske 10-11 mars 2018. Det kommer att vara ett två dagars
evenemang.
Vi diskuterar snabbt förbättringar kring SM, bland annat tas ämnet funktionärer upp.
Till nästa år ska vi bli bättre på att i god tid gå ut med vilka roller vi behöver hjälp
med.
IPSF
Vi har fått ok från IPSF att införa rättningsavgift av de dokument som atleterna skall
skicka in inför tävling. Rättningsavgiften bestäms att det kommer kosta 150/ 200 för
amatör och 200/250 för elit för respektive ett eller två dokument. Elitkategorins
dokument kommer vara dyrare då de atleterna kommer att ha svårare moment som
kräver mer arbete vid rättning.

Svenska Poleförbundet

www.svenskpole.se

Danssportförbundet
Ulf informerar om
Idrottslyftet- Få bidrag via DSF
-

SiSU

Svea Poleförening
Inför tillträdet i Danssportförbundet så behöver Svenska Poleförbundet bilda en
förening och efter en enig röstning väljs namnet Svea Poleförening. Dessutom väljs
samma styrelse från förbundet till styrelse i Svea Poleförening. Svea Poleförening
kommer därefter och har redan godkänts som medlem i Svenska Poleförbundet,
vilket gör Svea Poleförening den första föreningen som tillhör SPFB.
Nu blickar förbundet framåt mot VM och datum för nästa möte sätts därefter.

Evelina Stolpe
Ordförande och sekreterare

Marie Revedal
Justerare
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Josefin Mårtensson
Justerare

