Protokoll från Poloutskottets möte den 3 december 2013

Tid:

3 december 2013

Plats:

Svenska Simförbundet, Stockholm

Närvarande: Peter Hodor
Alexandros Vlastos
Lars Tannerfalk
Roger Sjösten
Andrea Davidsson

1. Inledning
Peter berättade kort om att arbetet med tryckandet av Utvecklingsplanen är i sin slutfas och att
den kommer att läggas ut och skickas till alla föreningar inom kort.
2. Databaserat resultatsystem
Pontus Hedblom från Profixio förevisade deras resultatsystem som en del idrottsförbund
använder. Gruppen tyckte att systemet verkade enkelt och skulle kunna passa vattenpolon bra
eftersom det bygger på moduler och enkelt kan anpassas efter förbundets behov. Viktigt för
att systemet ska bli fördelaktigt är att vattenpolon kan hantera sina licenser i det och inte i
OctoOpen. Peter går vidare med att se över möjligheterna för detta.
3. Utvecklingstrappan
Arbetet med en utvecklingstrappa för ungdomar 12-19 år ska komma igång så snart som
möjligt och gruppen diskuterade vilka personer som skulle kunna arbeta med detta. Gruppen
kom fram till ett antal namn och Alexandros skulle gå vidare och kontakta dessa för att se om
någon av dem skulle vara intresserad.
Gruppen tyckte även att den personen ska ha ett utbyte med simningen eftersom deras
utevecklingstrappa är omfattande och genomarbetad samt att mycket kan tas därifrån.
4. Ny serie- & arrangemangsansvarig
Magnus S har meddelat att han inte hinner med arbetet som serie- & arrangemangsansvarig.
Gruppen diskuterade olika lösningar och vilka personer som skulle fungera bra i en sådan roll.
Det diskuterades även att dela på rollen i en serieansvarig och en arrangemangsansvarig och
gruppen trodde att det skulle bli lättare att rekrytera två personer till varsitt mindre område.
Peter går vidare och kontaktar de personer som diskuterades.
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5. Arbetsgrupp för att arbeta med SM-finalspelet
Poloutskottet vill se över arrangemanget kring SM-finalerna och Peter tittar på att tillsätta en
arbetsgrupp för detta. Namn som idag är villiga att sitta i gruppen är Peter Hodor och Hans
Albrektsson. Peter tyckte att Hasse Lundén ska sitta med om han är intresserad eftersom han
har så bra kontakt med Eriksdalsbadet idag. Ett par andra namn diskuterades och Peter går
vidare med tillsättandet av gruppen.
6. Utrustning från Arena
SSF har ett avtal med Arena där vattenpolo har ”pott” som kan utnyttjas. En del av den
utnyttjades till utrustning till JNM i Litauen och gruppen diskuterade kortfattat vad det i
övrigt skulle kunna användas till. Peter kollar upp mer exakt vad som står i avtalet och vad vi
får använda utrustningen till.
7. Nästa möte
Nästa möte sattes till Planeringskonferensen som är den 18-19 januari i Stockholm.

Vid protokollet,

Peter Hodor
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