Poloutskottsmöte
Datum: 26 maj, kl 17:15-18:30 – Teams videomöte
Kallade: Stefan Keisu, Chloe Nauta, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson.

AGENDA:
1. PROJEKT BEACHPOLO:
Vilka skall få delta?
BESLUT: Vi kom överens om att låta alla 12 lag som visat intresse fram till sista
anmälningsdatum den 20 maj att få delta. (Umeå SS, Upsala S, Järfälla S, Neptun, SPIF, SKK, LSF,
HÄVP, LUGI, SK RAN, GSS och Hellas). I och med det så ändrar vi upplägget till att alla
deltagande lag får ha projektet i 3 veckor var innan utrustningen skickas vidare till nästa ort,
istället för att fem föreningar får ha projektet under 6 veckor vardera. Vi omdisponerar
kostnaderna för projektet på ett sätt som gör att mer pengar går till instruktörer och mindre till
inköp av utrustning för projektet.

2. ÖVERGÅNGAR SÄSONG 2019-2020:
Skall övergångar som sker 3 månader innan slutspelshelgen i augusti tillåtas?
Innebär i så fall nytt datum som måste kommuniceras ut.
Hur påverkas låneavtal?
BESLUT: För att låneavtalen skall godkännas behöver övergången vara färdigbehandlat och
betald senast 3 månader innan slutspelet börjar d v s 30 maj. Till det bör räknas att den
administrativa hanteringen tar 14 dagar i anspråk efter att betalning finns på Svenska
Simförbundets bankgirokonto, samt att övergångshandlingen är påskriven och inskickad till
förbundet. Det innebär att detta bör ske senast den fredagen den 15 maj. Om så sker är
övergång möjligt till slutspelet som hålls 28-30 augusti. Chloe Nauta från LUGI har för avsikt att
byta klubb till SKK för att vara med på slutspelet 28-30 augusti. För att det skall kunna
godkännas måste samtliga handlingar vara färdighanterade till den 15 maj. Om så är fallet är
övergången godkänd. Inväntar besked från administratören Lars Modin under morgondagen
ifall alla handlingar finns på plats och betalningen är registrerad i tid.
KOMPLETTERANDE UPPGIFT (27 maj): Då inbetalningen registrerats först den 22 maj på SSF:s
bankgiro konto var övergången klar först den 5 juni. Det innebär att Chloe inte hinner bli
spelklar för SKK i tid för att kunna delta i slutspelet 28-30 augusti 2020.
3. ÖVRIGA FRÅGOR!
Inga övriga frågor togs upp.

