
Norges Pole Sport Forbund

Protokoll fra årsmøte 2022 i Norges Pole Sport Forbund

Protokoll fra årsmøte 2022 i Norges Pole Sport Forbund.

Årsmøtet ble avholdt søndag 26. Juni 2022 kl 20:05 online på Teams.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Godkjent

Sak 2 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Sak 3 Godkjenning av saksliste
Godkjent

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden
Godkjent

Sak 5 Velge dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive
protokollen

Dirigent: Mai Phan
Referent: Christine Børresen
Tellekorps:
To medlemmer til å underskrive protokollen: Camilla, Ingrid Krabbestig

Sak 6 Behandling av forbundets årsberetning
Styrets sammensetning

● Styreleder (2021-2022): Mai Phan
● Nestleder (2021-2022): Maria Moe
● Styremedlemmer (2021-2022): Christine Børresen, , Hela Soltani
● Varamedlemmer (2021-2022): , Karina Ingelin Fantoft, Joy Michon, Ingrid Krabbestig,
● Valgkomité: N/A
● Revisorer: N/A

Årsberetning 2021/2022

Styrets arbeid
Styret i Norges Pole Sport Forbund har i 2021-22 hatt 8 styremøter jevnt fordelt gjennom
året. 

Arbeid: NM planlegging og gjennomføring, ekstraordinært generalforsamling 20. feb 2022

Norgesmesterskap (NM) ble holdt på Lillestrøm kulturhus 20-22 mai

● 59 utøvere
● Pole sport , Pole arts, Hoop sport og Hoop arts
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Verdensmesterskap 4-6 september 2022 Pole Aerial Championship Arizona USA
• Blanka Waloski, Ida Schübeler Stori, Ingrid Haugland, Edel Sehested Jensen, Lisabeth Marie

Stangvik Hogefeld, Michelle Åstrøm

• World Pole Art Championship 2022 3-4 desember, Florence, Italia: Ida Marie Hovland og Stina
Pettersen, Maria Rasmussen Melhus, Camilla Kerler-Günther, Dorota Rys, Katarzyna Dusik, Vilde
Oselie Norby, Elise Rasmussen, Nittaya Sæther, Ragnhild Grüner Reiakvam og Siw Elisabeth
Rognmo, Michelle Tang og Lise Eide Risange

• World Pole Sport Championship 2022, 10-11 desember, Sassuolo, Italia: Therese Moen, Thea
Sundet, Stina Pettersen, Maria Rafto, Agnes Maryna Samaria-Vistnes, Elise Dahl-Hansen,
Ragnhild Frost, Sunniva Limstrand, Sigrid Molid Kvæl (Wildcard), Mathilde Mortensen, Jay Ekfelt,
Rita Pedersen

Medlemskap
Per 26.06.2022 hadde forbundet:

● 214 ordinære medlemmer
● 29 støttemedlemmer

Regnskap 2021

Inntekter: 52 493;-
Kostnader: 51 942;-

Kommentar til Regnskap 2021

Inntekter:

• Medlemskontingent var bedre enn budsjettert.

• NM og en workshop i Trondheim i 2021 ga et underskudd på totalt 73 823,- NM var vi klar
over. Men vi ville gi alle det beste vi kunne under forutsetningene.

• Vi fikk et overskudd på 60 239,- i 2020 grunnet ikke utført NM. Noen
påmelingsavgiter ble tilbakebetalt i 2021 og i 2022.

• Vi fikk et tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på 17 673,- legger vi til de to
beløpene så

får vi et overskudd på NM 2021 på 5 863,-

• Aerial Dreams ga et underskudd på 4 795,-

Utgifter:

• Driftskostnader har økt grunnet Hoop utstyr og utgifter fra 2020
• Ingen fysiske styremøter i 2021
• Bank og kort beløp er betydelig mindre grunnet ikke utgifter til dommere

Regnskapet for 2021 godkjent.

Sak 7 Behandle forslag og innkomne saker

1. Bytte navn til Norges Pole & Aerial Forbund fra styret
2. NM tilbakemeldinger fra Elise Dahl-Hansen og Tina Jahr Hagberg
3. Vurdering av medlemskap i POSA vs IPSF på nytt fra Agnes Trainer
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Norges Pole Sport Forbund

Forslag 1:Bytte forbundets navn

Styre foreslår at forbundet bytter navn fra Norges Pole Sport Forbund til Norges Pole og Aerial
Forbund:

- Fokus på konkurranser og arrangementer i både pole og aerial hoop og silks
- Inkluderer flere fra aerial miljøet

15 stk stemte for ja, Forslag til endring av navn ble derfor godkjent og vedtatt.
Fo

Innkomne sakter 1:NM tilbakemelding

Fra Elise Dahl-Hansen og Tina Jahr 03. juni 2022

1. Konkurranseoppsett

Scenen og stilaset stengerne ble festet i var stilt opp feil vei. Dette gjorde at fronten ble mye mindre
enn kravene for konkurranseoppsett, og mange slet med å få gjennomført rutinene som planlagt, og
økt risiko for minuspoeng.

2. Innstallasjon og sikring av stenger. Konkurranse Stengene ble satt opp og kjørt prøver på uten at
de var hverken festet eller sikret skikkelig. Da jeg skulle vaske statisk pole første gang var det en stor
glippe mellom øvre og nedre del av stangen, i tillegg til at stangen var helt løs. Det samme gjaldt
spinning pole. Da jeg løsnet skruene nede ved stangen falt stangen 5 cm ned til bakken. Sikkerhet på
utstyr er førsteprioritet før noen kjører prøver på stengerne.

3. Mangel på oppvarmingsstang. Det ble gitt beskjed om at det ikke ble noen oppvarming stang, noe
som i utgangspunktet var veldig snodig. Dette er en sport som allerede har minimalt med sikkerhet
mtp. at det ikke er tillat med sikring eller landingsmatter på scenen. Å ha en oppvarmings stang vil
gjøre utøverne mer forberedt før de skal på scenen i form av muskelaktivering og mental trygghet. Det
bør være en selvfølge at utøverne skal ha tilgang på dette. Jeg vil derfor rette en kjempestor takk til
sometimes pole som lånte sin stang til oppvarming på kort varsel. Til neste gang bør dette være klart i
god tid før konkurransen.

4. Flytende tidsskjema. Tidsskjema som var satt opp var satt med minimalt med fleksibilitet. Allerede
ved start på både fredag/lørdag/søndag

ble prøvene satt i gang etter tidsskjema. Dette er også en sikkerhetssak da utøvere varmer opp til
oppsatt tid og desto lengre tid de må jobbe med å holde seg varm desto større blir skaderisikoen.

5. Manglende informasjon.

Til å begynne med ble det gitt svært lite informasjon til trenere og utøvere backstage om hvor man lå
av til tidsskjema,så man hele tiden måtte ned å spørre om dette. Dette bedretseg ut over helgen!

6. Livestream.

Livestream er noe man fra tidlig av bør prøve å få på plass! Både for markedsføring av sporten men
også som en potensiell inntekt til NPSF.

7. Tilgjengelig musikk på usb.Det ble ikke tatt imot musikk på USB under registrering og det var heller
ikke tilgjengelig med lydmann dersom noe skulle skjedd.

8. Røde kors, Røde kors var ikke spesielt synlig og vi ble ikke informert godt nok om dere
tilstedeværelse eller plassering.

9. Mangel på informasjon til trenere.Coacher måtte betale for å delta under mesterskapet. Disse fikk

ikke tilsendt noe form for informasjon hverken før eller under konkurransen.

10. Spotting for junior. Det ble ikke gitt informasjon om at det var krav om spotting av juniorer før under
selve konkurransen.
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11. Alkohol Det ble drukket alkohol av utøvere oppe i garderoben og det var masse alkohol blant
publikum.

12. Mangel på frivillige Det var tydelig at det var for få frivillige til å hjelpe til under mesterskapet. Da
både Coacher og utøvere ble bedt om å vaske stengerne før konkurranse og bidra med oppgaver
under mesterskapet. Hadde man søkt om frivillige tidligerere hadde man kanskje hatt nok folk. Og
dersom det ved senere anledning fortsatt er for få frivillige, er det fint om dette blir gitt informasjon om
til deltakere på forhånd.

Alle punktene i innkomne sak 1 ble notert og blir tatt til etterretning for NM 2023

Innkomne sak 2: Overgang til POSA

Fra Agnes Trainer 12. juni 2022

Jeg ønsker å fremme et forslag til årsmøte om at styret gir en kort redegjørelse for bytting fra IPSF til
POSA og konsekvensene i forhold til dem som faller inn under masters 50+ og 60 + .

Jeg forstod det slik på den ekstraordinære GF at dette ville taes opp igjen til ny vurdering, og ønsker
en oppdatering fra styret på om det er noen reelle planer hos NPSF om å bytte tilbake til IPSF.

IPSF kom med 50+ som et frivillig valg da det var medlemmer i den aldersgruppe, og 60+ kom nå men
ble borte med overgangen til POSA. Det er mange gode argumenter både for å bytte tilbake, og
sikkert like mange for å blir i POSA, men det er viktig at medlemmene får anledning til å ta stilling til
dette som tross alt ble endret i vanskelig tid og på en ektraordinær generalforsamling.

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg ikke var påmeldt konkurransen i år, så jeg ble ikke
påvirket av dette.

Sak 8 Fastsette Medlemskontigent

Styret foreslår å øke medlemskontingent til 350 kr. Bakgrunnen for disse endringene var:
Økning i If ulykkesforsikring for ordinære medlemmer

Forslaget ble godkjent

Sak 9 Vedta forbundets budsjett

Budsjett 2022

Inntekter: 53 000 kr
Kostnader: 53 000 kr

Kommentar til budsjett

• Inntekter:

• Vi er avhengige av å få flere medlemmer og lodd/spons

• Inntekter ser ut til å bli mindre enn utgifter for året 2022. Vi håper på at nye stenger blir
sponset slik at vi ikke får den kostnaden i år eller 2023

• Utgifter:

• Satte opp driftskostnader grunnet over budsjett i 2021 og basert på ekstra utstyr samt at
vi nå får et lager vi må betale hver mnd

• Landslag vil vi måtte ha nye drakter

• Ingen styremøter og ingen dekning av kostnader til styret grunnet usikkerhet rundt
økonomi
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• Økning i forsikring for medlemmer basert på økte medlemmer

• Bank og kortgebyr er satt ned

Utgifter for 2022 er forventet å bli høyere enn inntekter. På lik linje som 2021 og dette trenger vi all
hjelp vi kan få for å snu. NM, Aerial Dreams og 1 workshop i Trondheim har alle endt i minus enda vi
bruker så absolutt lite vi kan.

Budsjett 2022 godkjent

Sak 10 Valg av styret

• Styreleder (2022-2024):
• Diana Nodland

• Nestleder (ikke på valg):
• Maria Moe Nilssen

• Styremedlemmer (velges for 1 år):
• Christine Børresen
• Ingrid Krabbestig
• Joy Michon

• Varamedlemmer (velges for 1 år):
• Camilla Skrede
• Stina Pettersen
• Marthe Tvervåg Aalerud
• Elise Dahl-Hansen
• Katarzyna Dusik
• Julie Faret
• Ina Langdalen
• Agnes Trainer
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Årsmøtet ble hevet 21:47.
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-----------------------------------------
Camilla Skrede

------------------------------------------
Ingrid Krabbestig
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