Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Protokoll möte Poloutskottet den 25 augusti 2015
Närvarande:

Peter Hodor
Alexandros Vlastos
Andrea Davidsson
Josefin Sjövall
Christopher Vang (telefon)
Lars Tannerfalk (telefon)

Anmält förhinder:

Roger Sjösten

1. Inledning
Josefin presenterade sig för övriga deltagare och berättade lite om hur hennes roll kommer att
se ut.
Andrea berättade om planeringen med Pololedarkonferensen.

2. Peter föräldraledighet
Peter går på föräldraledighet den 1 september. Peter poängterade att det är viktigt att alla
känner att de har mandat att ta beslut inom sitt område, eftersom Josefin inte har
detaljkunskaper ännu. Det är även viktigt att gruppen tar hjälp av varandra, om det behovet
finns.

+

3. Pololedarkonferensen 2015
Alla kommer att få ca 15 minuter till att presentera vad som hänt och kommer att hända inom
respektive område. Peter skickar ut en power point-mall att använda. I övrigt så kommer
konferensen vara ett tillfälle för deltagarna att få kunskap i tränarskap och organisation.

4. Landslag och elitutveckling
Alexandros berättade om den kommande sammandragningen i Falun. Glädjande är att hela
120 anmälningar kommit in. Det ställer dock till en del problem med logistiken, men
Alexandros har kontakt med utbildningsansvariga på Simförbundet för att lösa det.
Planeringen inför JNM har så smått påbörjats. Alexandros kommer in med ett förslag på hur
organisationen skulle kunna se ut och förhoppningen är att Stockholmsklubbarna ska vilja
hjälpa till med arbetet. Lasse fick även i uppdrag att tillsätta domare.
Christopher berättade om arbetet med utvecklingstrappan. Andrea kommer att ha ansvaret för
den under Peter föräldraledighet.

5. Serier
Christopher och Josefin kommer att ansvara för att serieplaneringen i ungdomsserierna
kommer igång så snart anmälningstiden gått ut. I övrigt så är det två uppgifter som är viktiga
att fokusera på:



Arrangörer till ungdomsslutspelen i januari
Arrangörer till höstens turneringar i Polocupen

Christopher och Josefin bokar ett möte med varandra inom kort.

6. Domare och regler
Lasse berättade om att det varit dålig återkoppling på den utvärdering som skickats ut efter
säsongen. Kommande år så bör den eventuellt göras i Questback istället, för att förenkla för
föreningarna.
Domartillsättning till Elitserien har påbörjats.
En diskussion om domarna kan få kläder från Arena fördes och gruppen kom fram till att man
bör gå vidare med den frågan.
Andrea berömde de domare som var närvarande på Eurogames som hade gjort ett mycket bra
jobb.

7. Föreningsutveckling och utbildning
Andrea berättade om värdegrundsarbete som är i en avslutande fas. Det ska presenteras
närmare på Pololedarkonferensen.
Tränarutbildningen i Falun den 5-6 september kommer att genomföras med 24 anmälda. Efter
detta tillfälle så blir nästa tillfälle i vår.
Andrea kommer inom kort att överlämna ansvaret för utbildningarna till Sofie Pettersson.
Andrea kommer att sitta kvar med sina projekt i Poloutskottet fram till årsskiftet och en ny
ansvarig för området kommer att sökas.

Vid protokollet,

Peter Hodor

