Protokoll telefonmöte Polutskottet den 15 oktober 2013

Närvarande:

Peter Hodor
Roger Sjösten
Andrea Davidsson
Alexandros Vlastos
Lars Tannerfalk

Anmält förhinder:

Magnus Stangenberg

1. Inledning
Peter inledde med att tacka alla för en bra genomförd Pololedarkonferens. Eftersom
diskussionerna kring utvecklingsplanen var positiva på konferensen så kommer Peter med
hjälp av Anna Hammar trycka upp utvecklingsplanen i ett snyggt format.
2. ”Lån av spelare” i nya tävlingsbestämmelser
Peter ville diskutera klausulen gällande möjlighet att låna spelare i förslaget till nya
tävlingsbestämmelser och i vilken omfattning den skulle kunna tillämpas i ungdomsserier.
Gruppens åsikt var att man så långt som möjligt ska göra det enkelt för spelare att kunna spela
för andra lag om ens eget lag inte har lag i viss serie. Peter tar detta med Regelkommittéen
och ser vilka möjligheter som finns.

3. Förslag till nytt seriesystem
Eftersom Magnus inte var med på mötet så fördes endast en kort diskussion angående det
förslag till nytt seriesystem som presenterades under Pololedarkonferensen. Eftersom
åsikterna där till viss del var spridda så tyckte gruppen att man behöver se över förslaget och
kanske behålla nuvarande Elitserie men försöka göra något bättre för lagen därunder.
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4. 6-nationers på Irland 14-16 mars
6-nationersturneringen ska utökas till att bli 8 lag 2014 och gruppen diskuterade om det är
viktigt att skicka ett lag dit. Slutsatsen blev att det inte är ett prioriterat område men om
klubbar och spelare däremot kan bekosta deltagandet i turneringen själva så bör möjlighet ges
till att delta. Alexandros och Peter författar ett mejl och skickar ut till berörda spelare och
klubbar.
En diskussion angående om svenska klubblag ska kunna representera Sverige fördes också
men gruppen var överens om att om en klubb ska delta i en internationell turnering så ska de
göra det i sitt eget namn. Peter meddelade att denna uppfattning även stöds av
förbundsdirektör Bengt Jönsson.

5. Annette Nordlunds 25 %
Eftersom Annette Nordlund går i pension den 31 oktober och hennes arbetsuppgifter gällande
vattenpolo tillfaller Peter så diskuterade gruppen hur man som bäst kan effektivisera detta.
Gruppen trodde att om Peter kommer att få sitta med för mycket ”serieadministration” så
kommer det att ta fokus och kraft från arbetet med vattenpolons utveckling, vilket inte skulle
vara bra på längre sikt. En konkret åtgärd som gruppen tyckte var bra var att varje serie har en
ideell administratör som ansvarar för att lägga in resultat och uppdatera tabeller. Peter tar
kontakt med klubbarna i seriesystemet för att få en person från varje klubb att kunna ansvara
för en serie och tittar närmare på hur det skulle kunna lösas praktiskt.

6. Övriga frågor
Lars tog upp angående den enkät som skickats ut till klubbarna om att spela på 25 meter i
Elitseriens grundserie och att ha 12 spelare plus en målvakt i en matchtrupp och undrade vad
gruppen tyckte om det. En kortare diskussion fördes där slutsatsen blev att Lars kontaktar
Regelkommittéen och lämnar in en dispensansökan för att kunna ha 12 spelare plus målvakt i
en matchtrupp och tittar även vidare på frågan angående att spela på 25 meter och tar ett
beslut inom kort.
Nästa möte sattes preliminärt till den 26 november.

