Protokoll möte Poloutskottet den 29 maj 2013

Plats:

Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3

Närvarande:

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

1. Inledning
Peter inledde med att hälsa alla välkomna och välkomna Magnus till Poloutskottet. Peter berättade
vidare om det arbete han håller på med och vilka uppgifter som är prioriterade inom den närmsta
framtiden.
2. Serier och arrangemang
En diskussion fördes om hur en framtida serie skulle kunna se ut. Gruppen kom fram till att man inte
kommer att kunna göra alltför stora förändringar i seriesystemet till säsongen 13/14 eftersom det är
för lite tid, men Magnus fick i uppdrag att tillsammans med en projektgrupp arbeta fram ett förslag
till seriesystem för säsongen 14/15.
Gruppen kom även fram till serieplanering inför säsongen 13/14 ska påbörjas omgående.
3. Poolkampen
Roger berättade hur arbetet med Poolkampen ser ut på kort sikt och vilka mål som finns på lång sikt.
Peter meddelade vilka föreningar han har besökt under våren och att målet är att till hösten dela på
Stockholmsregionen och att komma igång med turneringsspel i minst en region till.
4. Föreningsutveckling och utbildning
Andrea och Roger berättade att den genomförda ungdomstränarutbildningen med ca.20 deltagare
var lyckad. Andrea nämnde också att satsningen på att få igång mer aktiviteter för damspelare
kommer att komma igång och att hon där kommer att behöva samarbeta med Magnus och se över
vilka spelhelger som kommer att vara i höst.

5. Domare och regler
Lars berättade om vilka framtidsplaner som finns för domarna. Gruppen diskuterade hur en sådan
plan skulle kunna se ut och Lars fick b.la. i uppdrag att se över hur vi kan få in nyutbildade domare i
seriesystemet på ett bra sätt.
6. Elitutveckling och landslag
Alexandros berättade om vilka aktiviteter som är inplanerade för de olika ålderklasserna.
Alexandros fick även i uppdrag att komma igång med arbetet med en utvecklingstrappa, något som
gruppen tyckte var viktigt för framtiden då många områden hör ihop med detta.
7. Strategisk plan
Peter berättade att han arbetar på en plan för Svensk vattenpolo. Ett viktigt forum för att diskutera
detta kommer att vara på den Pololedarkonferens som är inplanerad att vara i september. Det
kommer även att vara viktigt att få med klubbarna i detta arbete.
8. Information om SM i Beach-vattenpolo
Arbete med SM i Beach-vattenpolo löper på som planerat och Peter skickar en lista på anmälda lag
till gruppen så alla kan försöka få fler lag att anmäla sig.
9. Övrigt
Peter hade en del frågor kring de nya Tävlingsbestämmelserna som han arbetar med. Första utkastet
är tänkt att gå ut på remiss till klubbarna innan sommaren.
10. Nästa möte
Tid för nästa möte sattes inte ut men det bestämdes att Poloutskottet skulle försöka hitta någon tid
att ses under SM-veckan i Halmstad.

Vid protokollet:

Justerat:

Peter Hodor

Roger Sjösten

