Poloutskottsmöte
Datum: 8 okt, kl 17:15-18:30 – Teams videomöte
Kallade: Stefan Keisu, Chloe Nauta, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson.
Deltagare: Stefan Keisu, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Stefan Mikaelsson.

AGENDA (inklusive mötesanteckningar)
1. SLUTSPEL ELITSERIEN 2021: Spelas (preliminärt) 4-7 februari 2021 i Borås Simarena.
Rådande pandemi begränsar i dagsläget möjligheten att ha publik på plats på idrottsevenemang. Håller begränsningarna i sig även under SM-veckan vinter kan det få till följd
att arrangemanget ställs in. Om så sker behöver vi se på alternativ på SM-slutspel för
Elitserien i februari-mars 2021.
Här nedan följer tre tänkbara alternativ jag tänkte vi kan diskutera på mötet i kväll.
Alternativ A:
 Fyra bästa lagen i serien gör upp i bäst av tre semifinaler. Bäst placerade lag från
grundserien har två hemmamatcher under semifinalerna.
 Vinnarna av semifinal spelar final och förlorarna spelar bronsmatch. Båda matcherna
spelas vid samma tillfälle i Eriksdalsbadet.
Alternativ B:
 Fyra bästa lagen i serien gör upp i bäst av tre semifinaler. Bäst placerade lag från
grundserien har två hemmamatcher under semifinalerna.
 Vinnarna av semifinal spelar final i bäst av tre matcher. Ingen bronsmatch spelas.
 Båda lagen spelar en final på hemmaplan. Sista finalen spelas (om den blir av) i
Eriksdalsbadet alt. spelar sista finalen på hemmaplan för laget som vann grundserien
(om dem är ett av finallagen).
Alternativ C:
 Fyra bästa lagen i serien gör upp i Final Four.
 Semifinal och finaler enligt Final Four upplägg.
KOMMENTAR: Mötet var överens om att dessa tre förslag skulle presenteras för klubbarna att rösta
på. Vi kom även överens om att förtydliga de olika förslagen ytterligare. Meningarna som lagts in
i mörkröd färg i anslutning till de olika förslagen är några tillägg. Förslagen har ytterligare förtydligats
i utskicket till klubbarna. Framförallt alternativ 3 (Final Four). Upplägget för alternativ 1 samt 3 är
hämtat från tävlingsbestämmelserna. Förslag 2 är helt ny. Bygger på förslag från en förening.
2. UPPFÖLJNING AV PROJEKT BEACHPOLO:
* Enkät utformad. På väg att skickas ut.
* Kan inte söka bidrag från Framåtfonden för samma projekt igen. Revidering krävs.
KOMMENTAR: Punkten presenterades kortfattat av verksamhetsutvecklaren. Enkäten är på väg
att skickas ut. Sista korrigeringar görs. Likaså meddelades att projektet inte kan få bidrag en gång
till med samma utförande. Mötet talade om att diskutera tänkbara förändringar i projektet vid
ett senare tillfälle. Nästa ansökningsdatum hos Framåtfonden är i slutet på januari 2021.
3. ÖVRIGA FRÅGOR:
KOMMENTAR: Inga övriga frågor diskuterades.
Anteckningar sammanställda av Stefan Keisu, verksamhetsutvecklare.

