Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Protokoll möte Poloutskottet den 25 juni
Tid:

25 juni 2015

Plats:

Heliosgatan 3, Stockholm

Närvarande:

Peter Hodor
Andrea Davidsson
Lars Tannerfalk (telefon)
Roger Sjösten

Anmält förhinder:

Christopher Vang

1. Inledning
Peter inledde med att ge en statusuppdatering om föreningar som är på gång med att starta
upp eller integrera vattenpolo i sin verksamhet. Det har lossnat en del efter en något trögare
vår, vilket är glädjande.

2. Värdegrundsarbete
Andrea föredrog statusen i det värdegrundsarbete som gjorts över två helger på Lillsved. Den
slutgiltiga presentationen sker på Pololedarkonferensen.

+

3. Information från samtliga områden
Följande redogörelser gjordes från de olika områdena:
Serier: Se punkterna 4-5.
Föreningsutveckling och utbildning: Upplägget på Pololedarkonferensen diskuterades och det
är klart med en föreläsare utifrån. Peter skickar ut en inbjudan innan semestrarna.
Sofie Pettersson, Linköping, har åtagit sig att ha hand om utbildningarna och hur de ska gå till
och utvecklas. En diskussion fördes över hennes roll och Peter kollar på hur det är
organisatoriskt lämpligast att ha med henne.
Falun har bjudit in Roger för att hålla en utbildning för deras tränare. Gruppen ansåg att
utbildningen även bör vara öppen för andra föreningar och en inbjudan kommer att skickas ut.
Poolkampen: Roger föredrog kring projektet med 10-årsklass och de föreningar som varit
med på detta. Det är en bit kvar vad gäller turneringsspelet som fortfarande inte är igång mer
än i Stockholm/Mälardalen.
Peter meddelade att Hanna Nordin von Platen är intresserad av att arbeta med rekrytering
medan Peter är på föräldraledighet. Peter ska boka ett möte med henne under juli.
Domare och regler: Lasse försöker få till domarutbildningar så tidigt som möjligt på
säsongen. Utmaningen som ligger just nu är att hitta ett ställe där det går att kombinera teori
och praktik. Lasse anser att en sammandragning vore ett lämpligt tillfälle.
Landslag och elitutveckling: Alexandros tog på sig rollen som projektledare för JNM 2015.
Tränare är klara för sammandragningar under hösten.
Alexandros redogjorde från mötet den 10 juni med Christopher avseende utvecklingstrappan.
Målet är fortfarande att bli klara med den under 2015.
Inga lag har ansökt om det bidrag som finns för internationella turneringar. En diskussion
fördes om det är bättre att ge ett större bidrag till en förening istället. Alexandros skulle titta
vidare på det.

4. Serieverksamheten 2015/2016
Peter föredrog från den nya Tävlingskommittéens uppstartsmöte den 23 juni. Peter lämnar nu
gruppen som arbetar vidare.
Peter meddelade att en preliminär planering för Elitserien skickats ut och föreningarna har till
den 6 juli på sig att kommentera den. Spelschemat kommer att offentliggöras efter
semestrarna.
En diskussion fördes hur Årets Spelare ska utses och Christopher får i uppdrag att se över hur
det ska gå till.

5. Nya USM C
Peter berättade att det hållits ett möte med 7 föreningar avseende hur nya USM C ska spelas.
Det har nu gjorts en sammanställning av det man kom fram till och hur det ska spelas
meddelas föreningarna inom kort.

6. Övriga frågor
En kortare diskussion fördes kring domarutvärderingar och Lasse meddelade att de flesta
föreningar inte svarat på den enkät som skickats till föreningarna. Lasse undrade också över
möjligheten till att samla domarna under september. Peter tittar vidare på det.

7. Mötet avslutades

Vid protokollet,

Peter Hodor

