Protokoll möte Polutskottet den 22 augusti 2013

Närvarande:

Peter Hodor
Roger Sjösten
Andrea Davidsson
Alexandros Vlastos
Lars Tannerfalk
Magnus Stangenberg

1. Inledning
Peter berättade för gruppen om en lyckad SM-vecka i Halmstad. Han berättade även att han
nästan är helt klar med en arrangemangsmanual för turneringen som ska vara vägledande för
framtida turneringar.
Hans arbete den närmsta tiden består i att lägga mycket fokus på Poolkampen eftersom en ny
termin startar och att även få ut förslaget till nya Tävlingsbestämmelser på remiss till
klubbarna. Där inväntas återkoppling från Regelkommittéen innan det kan skickas ut.

2. Utvecklingsplanen 2013-2016
Under våren har Poloutskottet arbetat fram ett förslag till en Utvecklingsplan för vattenpolon
som består av vilka målsättningar och åtgärder svensk vattenpolo ska vidta under de
kommande åren. Detta förslag ska presenteras under Pololedarkonferensen i september där
klubbarna får chansen att tycka till om det. En efterföljande diskussion visade på att det fanns
punkter att åtgärda innan den är helt klar att presenteras och Peter skickar ut en omarbetad
version till samtliga.

3. Presentation av Utvecklingsplanen på Pololedarkonferensen
Peter berättade att förslaget till Utvecklingsplanen kommer att skickas ut till deltagarna på
Pololedarkonferensen i god tid innan så att alla kan ta del av den.
Ett preliminärt tidsschema gicks igenom och det bestämdes att upplägget på passen under
konferensen ska vara att varje del presenteras av den ansvarige personen med en efterföljande
diskussion och grupparbeten.
Peter vill ha in dokumenterat från samtliga vilka specifika åtgärder som är planerade under
varje specifik aktivitet i Utvecklingsplanen. Han skickar ut ett underlag för detta samt även ett
presentationsunderlag för Pololedarkonferensen.
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Gruppen tyckte även att det vore bra om Bengt Jönsson kunde komma till
Pololedarkonferensen för ett inledande pass och Peter undersöker möjlighet till detta.

4. Övriga frågor
En diskussion fördes angående om domararvoden skulle ingå i serieavgiften och betalas ut av
SSF i år. Alla tyckte att det bör vara så och att serieavgifterna därmed bör höjas. Eftersom det
är så sent med planeringen och att inbjudan till serierna har skickats ut, så tyckte Peter att det
är för mycket osäkerhet kring administration av detta och att man bör lägga det som ett
förslag till nästa år.

5. Mötet avslutades
Mötet avslutades och datum för nästa möte är inte utsatt. Peter flaggade för att det kan bli en
avstämning per telefon eller liknande innan Pololedarkonferensen.
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