Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Protokoll möte Poloutskottet den 16 april 2015
Tid:

16 april 2015

Plats:

Heliosgatan 3, Stockholm

Närvarande:

Peter Hodor
Alexandros Vlastos
Roger Sjösten
Lars Tannerfalk (telefon)

Anmält förhinder:

Andrea Davidsson

1. Inledning
Peter inledde med att berätta om planeringen inför SM-finalspelet i maj och SM i Beachvattenpolo i juli.

2. Organisation serier
Peter meddelade att han kommit framåt i hur en serieansvarig tillsammans med en
organisation kring denne ska se ut. Under våren ska en organisation kunna presenteras.

+

3. Serieplanering
Peter berättade att han skickat ut information till föreningarna gällande en ny process gällande
serieplaneringen. Ett preliminärt schema för Elitserien för herrar och damer ska kunna läggas
innan sommaren så att det blir lättare för föreningarna att planera sin verksamhet under året.
Peter har erbjudit de föreningar som har problem med att få tider så tidigt att ta en dialog med
kommun eller simhall för att försöka lösa det problemet.

4. USM C
Peter presenterade ett förslag till en ny seriestruktur för USM C. Förslaget kommer att gå ut
till föreningarna för kommentarer under april.

5. Tävlingsbestämmelser
Peter gick igenom förslaget till förändringar i tävlingsbestämmelserna som går ut på remiss
till föreningarna inom kort.

6. Värdegrundsarbete
Arbetet efter konferenserna på Lillsved fortsätter och Andrea och Peter håller på att ta fram en
sammanfattning tillsammans med Anna Hammar. Under våren ska implementeringen ske.

7. Övrigt
Övriga berättade vad som händer inom deras områden:

Poolkampen:





En rekordstor Poolkamp spelades i Stockholm i mars och Västerås blev full på
anmälningar.
Karin Lidén slutar som regional konsulent i Stockholm.
Lägret under SM-veckan ställs in eftersom det inte varit tillräckligt intresse från
föreningarna.
Peter meddelade att det är många föreningar som ligger på gränsen till att starta upp
och att han ligger på dessa föreningar.

Domare och regler:



Domarutbildningar planeras till innan seriestart för att ge föreningarna chansen att
utbilda personer till att bli domare inför seriestarten.
En kick-off för domarna i seniorserierna kommer att hållas under USM C-slutspelet
den 25-26 april.

Landslag och elitutveckling:




Arbetet med utvecklingstrappan fortsätter som planerat.
En långsiktig planering för landslagsverksamhet håller på att arbetas fram och ska vara
klar under våren.
Var och när sammandragningarna under hösten ska vara håller på att planeras.

8. Mötet avslutades

