
Poloutskottsmöte  
Datum: 15 mars, kl 18:15-19:30 – Teams videomöte.  

Kallade: Stefan Keisu, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson, Göran Kron. 

Deltog: Stefan Keisu, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Stefan Mikaelsson, Lars Tannerfalk, Göran Kron. 

AGENDA: 

1. LÅNEAVTAL FÖR SERIER SOM PÅBÖRJAS VÅREN 2021 
Vårens serier har är ännu ej påbörjats. Kortare tid än 3 månader återstår innan slutspel för 
exempelvis J20. Kan vi tänka oss att ha kortare tid än 3 månader innan slutspelet börjar när 
låneavtalet senast skall genomföras, nu när pandemin hindrar klubbarna från att börja spela? 

KOMMENTAR: I tanke på hur säsong 2020-2021 artat sig p g a rådande pandemi var mötet 
enigt om att vårens seriespel bör ges tillåtelse för låneavtal eller klubbyte att godkännas trots 
att kortare tid än 3 månader kvarstår till finalspel. En dispens bör utfärdas som godkänner 
låneavtal eller klubbyte om minst 2 månader kvarstår till finalspelet i berörd serie. Anledningen 
till denna dispens är: Pandemin gör att seriespelet inte kunna påbörjas för U16 och J20, samt 
att både Allsvenskan och Elitserien fått ett långt uppehåll. Detta icke planerade uppehåll kan 
ha påverkat laguppsättningen i klubbarna och skapat ett behov att låna in spelare för att få ihop 
en trupp. En viktig aspekt för denna dispens är att alla berörda föreningar får kännedom om det, 
så att alla har samma chans att nyttja möjligheten. Utifrån de datum som planerats för samtliga 
slutspel under våren skulle sista datum för låneavtal och klubbyte vara enligt följande: J20 - 30 
mars. U16 Div. 1 - 6 april. Elitserien - 20 april.  

REVIDERING: Efter samtal med regelkommittén kom vi överens om att inte genomföra detta 
undantag. Det ligger på Simförbundet styrelse att ta beslut i frågan då regeln ligger i kapitel 2. 
Inga föreningar har fram till mars månads utgång begärt att göra någon övergång eller skriva 
något låneavtal för vårens spel, vilket gör att det inte känns aktuellt att göra några undantag i 
regeln. Poloutskottets ”proaktiva” förslag är därmed inte nödvändigt att genomföra i dagsläget.  

2. VÄRDEGRUNDSARBETE I FÖRENING 
Status på projektet. 

KOMMENTAR: Verksamhetsutvecklare informerade om att informationsmöte genomförts med 
samtliga föreningar som deltar i seriespel den 10 mars vad utbildningen i värdegrund innebär. 
Några föreningar har redan tagit kontakt med sin SISU konsulent och bokat upp tid för att påbörja 
arbetet. Målsättningen är att så många föreningar som möjligt är klara med sitt arbete till 
vecka 23. Sista datum för att genomföra utbildningen är den 29 augusti 2021. Förutom att 
samtliga klubbar som deltar i seriespel måste genomföra utbildningen för att få delta i seriespel 
kommande säsong kommer även samtliga förbundsdomare och poloutskottet att genomgå 
utbildning kring polons spelregler. Det är viktigt att alla involverade i svensk vattenpolo är 
medvetna om vad ’Spelregler’ innebär och på vilket sätt det påverkar alla som är involverade i 
svensk vattenpolo.   

3. LANDSLAGSVERKSAMHET 2021-2022 
Möte med klubbarna onsdag 17 mars. Info. kring tänkta aktiviteter. 

KOMMENTAR: Utskottet informerades om att ett möte för landslagsverksamhet sker på 
onsdag den 17 mars för intresserade vattenpoloklubbar. Mötet hålls av verksamhetutvecklare i 
samarbete med ansvarig för landslagsfrågor i poloutskottet, Göran Kron. Syftet med mötet är 
att meddela intresserade föreningar om förbundets tankar kring landslagsverksamhet i 



vattenpolo för säsongerna 2021 och 2022. Vi vill i det här skedet även förbereda klubbarna och 
deras spelare på att samtliga landslags grupper förväntas förbereda sig inför samlingar och 
turneringar genom att följa ett träningsprogram som kommer utarbetas tillsammans med 
ansvariga tränare i respektive åldersgrupp. Landslagssamlingar är sedan tänkt att genomföras 
under hösten om pandemiläget tillåter det.  

DOMARFRÅGOR 
Nästa domarutbildning 15 maj.  
Skall vi gradera domarna igen? 
Hur går vi tillväga för att få en bild av hur många föreningsdomare som är mogna för att gå 
domarutbildning Del 2? Enkät till föreningarna? Diskussion. 

KOMMENTAR: Inget beslut togs under mötet om någon form av gradering av domare är 
aktuell i dagsläget eller inte. Frågan lämnades över till domarkommittén att diskutera om dem 
anser att ett behov finns, samt att vi har förutsättningar att kunna göra en sådan värdering av 
domarna. Värdering har funnits tidigare men tagits bort då det inte funnits möjlighet att göra 
kontinuerlig uppföljning på respektive domares nivå. Vid domartillsättning under säsong 
värderar dock ansvarig för domartillsättning vilka domare som anses lämpliga att döma 
respektive match. Så en form av värdering görs redan idag utan att domarna får någon form 
av rubricering som exempelvis A, B eller C domare.   
Gällande frågan om vilka föreningsdomare som anses mogna att ta nästa kliv i sin utbildning och 
beredas plats på en ”fortsättningsutbildning” enades vi om att ta hjälp av föreningarna för få deras 
bild av vilka domare i föreningen som bör få plats på vidareutbildning. Tanken är att utbildningen 
hålls i samband med ett slutspel där många matcher spelas och där domarna får möjlighet att 
döma matcher tillsammans med en mer erfaren domare som kan bidra med mentorskap.  

4. BEACH-SM SOMMAREN 2021 
Arrangemanget blir publikfritt. Eventuellt sänder vi matcherna live. Hur skall sändningarna 
genomföras, behövs exempelvis en kommentator till varje match? Diskussion. 

KOMMENTAR: Då hela SM-veckan sommar har för avsikt att vara ett publikfritt arrangemang 
under pandemin ansåg alla att det vore en god idé om samtliga matcher kan ”streamas” och 
ha en kommentator som kan referera vad som händer under matcherna. Då ingen publik tillåts 
under matcherna kommer ingen extern kommentator att referera på plats. Här får personerna 
som sitter i sekretariatet istället vara speaker för respektive match. Vilken ”nivå” kommentatorerna 
skall ha som refererar ”streamingen” får diskuteras. Eventuellt kan personen som filmar matcherna 
ha en medhjälpare som kan referera matchställning och dylikt under gruppspelet, och när vi 
sedan kommer till placeringsmatcher sista dagen kan vi ha kommentator till respektive match 
som kommenterar matcherna i sin helhet på samma sätt som finalerna brukas kommenteras. 
Mötet diskuterade om någon i gruppen hade förslag på lämplig kommentator. Förslag nämndes, 
men innan vi går vidare får vi först besluta hur vi på bästa sätt nyttjar de resurser som redan 
finns på plats (domare, funktionärer), samt om ytterligare personer behövs.   

5. ÖVRIGA FRÅGOR! 

KOMMENTAR: Gruppen diskuterade om vi skall finna en ersättare för Chloe Nauta som flaggat 
för att överlåta sin plats i poloutskottet till någon annan person. I dagsläget är Chloe inte aktiv 
i någon poloförening och har heller inte deltagit  i poloutskottet senaste tiden. Vi diskuterade 
hur vi på bästa sätt omfördelar det område Chloe tidigare hade i gruppen. Inget beslut togs i 
frågan utan vi funderar vidare hur vi bäst finner en ny lösning. Antingen genom att omfördela 
ansvaret i gruppen eller genom att ta in en ny person.   
 
Mötesanteckningar sammanställda av verksamhetsutvecklare.  


