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1. Inledning
Peter berättade att syftet med mötet var att dels diskutera vissa specifika frågor och att dels
arbeta med den årsplanering som Poloutskottet har för 2015.
Peter berättade även att han önskar återkoppling senast den 15 februari av Poloutskottet på
den uppföljning som han har gjort av Flerårsplanen 2013-2016.

2. Serier och arrangemang
Peter gick igenom förra årets aktiviter och även aktiviteterna för 2015.
Peter håller på att göra en översyn över serieplaneringen. Syftet är att kunna lägga åtminstone
seniorserierna från SSF och att förhoppningsvis kunna göra det redan i juni. Peter har bl.a.
träffat TK i Stockholms Simförbundet eftersom Eriksdalsbadet är en av de simhallar där
bokningarna görs efter sommaren. Peter kommer att fortsätta detta arbete under våren och
detta behöver kommuniceras ut till föreningarna så snart som möjligt.
Peter berättade att det finns en planeringsgrupp tillsatt för årets SM-finaler och arbetet
kommer att inledas inom kort.

+

Arbetet med SM-i Beach-vattenpolo har startat och är fortfarande i en relativt inledande fas.
Två besök har gjorts i Sundsvall hittills.
Frågan kring utbildning av funktionärer lyftes och Peter berättade om den manual som
skickats ut till samtliga föreningar som beskriver hur de internt kan arbeta med att utbilda sina
matchfunktionärer. Förslaget som kom var att föreningarna ska registrera sina utbildade
funktionärer i FX och Peter kollar upp möjligheten till detta.
Gruppen diskuterade även ”tremånadersregeln” i tävlingsbestämmelserna som behöver
specificeras och eventuellt skrivas om. Peter tar fram ett förslag på hur den regeln kan
formuleras så att syftet med den kommer fram samt tar även fram ett förslag till hur den kan
se ut i ungdomsserierna.
Eftersom vattenpolon har tagit fram ”Tävlingsbestämmelser för vattenpolo” så behöver det
även ändras en del i dagens stadgar för SSF. Det kommer att bli ett arbete inför årsmötet
2016.

3. Elitutveckling och landslag
Alexandros gick igenom förra årets aktiviter och även aktiviteterna för 2015.
Arbetet med utvecklingstrappan pågår och kommer att arbetas med under hela 2015.
Gruppen diskuterade att ta fram en mer detaljerad plan för elitutveckling och landslag som
kan kommuniceras ut till föreningar. Gruppen ansåg att det inte har varit tillräckligt tydligt
vad som gäller kring t.ex. landslagsverksamheten. Peter och Alexandros ansvarar för att ett
sådant dokument tas fram och kommuniceras ut.
Alexandros berättade om att JNM 2015 ska spelas i Eriksdalsbadet i november och att arbetet
med att tillsätta en grupp för att arbeta med det kommer att påbörjas under våren.

4. Poolkampen
Roger gick igenom förra årets aktiviter och även aktiviteterna för 2015.
Roger berättade om det projekt som har startat där målet är att till hösten kunna ha
turneringsverksamhet i 10-årsklassen. Peter, Roger och Karin Lidén kommer under våren att
arbeta med 13 föreningar som har anmält intresse av att vara med.
Peter berättade kortfattat vilka föreningar som har visat intresse för att starta upp efter höstens
föreningsbesök.

5. Föreningsutveckling och utbildning
Andrea gick igenom förra årets aktiviter och även aktiviteterna för 2015.
Konferensen ”Framtidens vattenpolo” diskuterades kortfattat och ett samarbete kommer att
ske med Anneli Östberg för att få det att mynna ut i något positivt.

Andrea vill att det tillsätts en arbetsgrupp för att arbeta med Pololedarkonferensen där målet
bör vara att utveckla den. Olika diskussioner fördes med att ta in föreläsare etc. Peter kollar
med SKK om när deras årliga turnering spelas i september och ett datum för konferensen
spikas efter det.
Nästa utbildning till ”Simlinjeassistent vattenpolo” är planerad att hållas den 24-25 maj i
Linköping.

6. Domare och regler
Lasse gick igenom förra årets aktiviter och även aktiviteterna för 2015.
En eller flera domarutbildningar eller planerade att genomföras under 2015. Lasse fick i
uppdrag att se över var och när det skulle kunna ske.
Utvärderingssystemet för domare diskuterades och Lasse anser att det är svårt att få till
utvärderingar på ett effektivt sätt eftersom vi har så pass få domare. En diskussion fördes
gällande huruvida det går att effektivisera utvärderingen. Lasse arbetar vidare med frågan.
Lasse klargjorde att man letar efter en eller flera domartillsättare eftersom Hasse Lundén har
haft för mycket för att kunna genomföra detta uppdrag på ett bra sätt. Lasse och Fredrik
Månsson löser uppdraget under våren tills en ny person är på plats.
Gruppen diskuterade även om man kan kräva att lagen i ungdomsserierna har en utbildad
domare som dömer. Gruppen kom fram till att det skulle vara bra att ha det eftersom det är en
del i spelarnas utbildning att ha en domare som kan reglerna. Eftersom SSF inte har resurser
till att tillsätta domare i dessa serier så diskuterades det hur det skulle kunna kontrolleras och
förslaget var att det ska registreras i FX.

7. Simidrottsforum 2015
Simidrottsforum 2015 genomförs den 13-15 mars och gruppen förde en kort diskussion hur
vattenpolon kan profilera sig där. Peter stämmer av med Anna Hammar vilka möjligheter som
finns.

8. Organisation
Peter har i början av året haft möten med ett flertal personer som skulle vara intressanta att få
in i den centrala organisationen på något sätt. Ett par av dessa har uttryckt intresse av att
engagera sig och Peters plan är att sätta en organisationsstruktur där man skulle kunna passa
in folk efter intresse. Arbetet med detta kommer att pågå hela våren.
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