Svenska Polisidrottsförbundet

Protokoll

SM1-2004

Styrelsemöte
2004-04-02

Plats och tid:

RPS hörsal, Stockholm den 2 april 2004, klockan 13.00 - 15.00.

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg
Per Svartz
Lena Thuresson
Leif Andersson
Ingvar Widell
Björn Rhodin
Åke Marmsten

Bo S Carlsson
Hans Carlsson
Rune Atterstig
Stig Danielsson
Hans Lehammer
Gunilla Möller

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Förra mötets protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4

Senaste VU-möte
Redovisades av sekreteraren, se VU-protokoll nr 2/2004.

§5

Ekonomisk redovisning
Kassören redovisade förbundets ekonomiska resultat och aktuella balansräkning. Mötet godkände
redovisningen och kunde konstatera att det budgeterande resultatet för 2003 blir cirka 650.000 kr.

§6

Sektionernas redovisning
Sektionsordförande redovisade första kvartalet av årets verksamhet samt planering inför resten av året.
Några glädjeämnen är:
• 430 anmälda i halvmaraton.
• Nya poliser på gång i judon.
• Likaledes till längdskidorna.

§7

Uppföljning av handlingsplanen
Sekreteraren hade en kort genomgång av handlingsplanen. Styrelsen beslöt att denna ska vara
rullande med 4-års intervaller framöver.

§8

Regler och motioner
Fem motioner har inkommit. Två av dessa kommer att beredas ytterligare av sektionerna. De andra tre
tas upp för beslut till förbundsmötet.
a. Angående Svenska Polisidrottsförbundets medverkan på Intrapolis. Förslag till förbundsmötet att
uppdra till kassören och hemsideredaktören att ta ut "godbitarna" från hemsidan för inlägg i Intrapolis
samt att kontrollera med systemägaren vad som gäller.
b. Angående ändring av fullmaktsblanketten till att gälla även länsförbund. Förslag bifall från styrelsen
till förbundsmötet.
c. Angående Bo S Carlssons förslag att eftersträva jämlikhet i arrangerade SPM-klasser. Förslag bifall
från VU till förbundsmötet samt att uppdra åt vice ordföranden att se över
stadgar/tävlingsbestämmelser.

§9

Långtidsplanering av SPM
a. Påminnelse till sektionerna att redovisning ska ske via VU efter SPM för införande i protokoll,
hemsida och tidning.
b. Bordlagd fråga angående antalet idrotter/grenar inom SPM:
Vice ordföranden redovisade VU:s förslag som innebär att; På vårmötet redovisas vilka SPM som
kommer att gå av stapeln nästkommande år utifrån arrangörer, deltagare och dylikt. Detta medför att
det blir en mer flexibel organisation och idrotter/grenar har en möjlighet att komma tillbaka
nästkommande år. Förslaget togs emot positivt och ska föredras för beslut på förbundsmötet.

§ 10

USPE-kongressen i Polen
Kongressen är den 15 till 17 oktober i Warszawa. Delegater från Sverige blir ordföranden och kassören.
Sekreteraren medverkar genom USPE-styrelsen.

§ 11

Inför förbundsmötet 2004
Kort genomgång av frågor till förbundsmötet.

§ 12

Information
Kassören lämnade information angående hemsidan.

§ 13

Övriga frågor
a. Förslag från Bo S Carlsson att "stora grabbars märke" ska ha ett annat namn. Frågan ska beredas av
VU. Förslag som kom på mötet var bl. a. stora polisidrottsmärket.
b. Gällande årets sponsorpengar från Nordisk Kriminalkrönika har skyttesektionen inkommit med ett
förslag angående arrangerandet av en skyttetävling. Förslaget måste dock beredas ytterligare.

§ 14

Nästa sammanträde
Höstmöte oktober/november 2004.

§ 15

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Justeras: Sten-Olov Hellberg, ordförande
Vid protokollet: Lena Thuresson, sekreterare

