Svenska Polisidrottsförbundet

Protokoll

SM2-2004

Styrelsemöte
2004-12-04

Plats och tid:

Hotel Riverton, Göteborg den 4 december 2004, klockan 10.00 - 16.00.

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg
Leif Andersson
Ingvar Widell
Björn Rhodin
Åke Marmsten
Bo S Carlsson
Hans Carlsson
Stig Danielsson
Hans Lehammer
Gunilla Möller
Ingalill Fransson
Eva Korpela
John-Åke Andersson
Mikael Lundberg

Sven-inge Wärnsved
Agneta Eriksson
Lennart Rehnström
Per Kåre Eriksson
Gunilla Larsson
Ingemar Jonsson
Fredrik Wiggerud
Anders Essman
Ann-Marie Lindahl
Thomas Ekman
Gustaf Andersson
B Planting - Gyllenbåge
Carmen Sosa

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Protokoll från föregående möte
Protokollet från SPI:s vårmöte godkändes och lades till handlingarna.

§4

Redovisning från VU-mötet den 3 december 2004
Kassören redovisade gårdagens VU-möte.

§5

Redovisning från möte med Sv Brand- & Räddningstjänstens IF
Kassören redovisade gårdagens möte med Svenska Brand- och Räddningstjänstens Idrottsförbund.
Mötet beslutade att samarrangemangen ska fortsätta inom sporterna orientering, cykel och halvmaraton. Mästerskapstävlingarna i terränglöpning avslutas dock.

§6

Svenska Polisidrottsförlaget AB
Gustaf Andersson berättade om det kommande nordiska cykelloppet, Scandinavian Police Tour m.m.
Carmen Sosa gav en allmän information om aktuella frågor på förlaget.

§7

Ekonomi
Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Resultatet för verksamhetsåret 2004 ser ut att bli enligt den
budget, som fastställdes vid höstmötet 2003.

§8

Sektionernas redovisning
Sektionsordförandena redovisade 2004 års verksamhet samt planeringen för verksamhetsåret 2005.

§9

Revidering av handlingsplanen
Kassören redogjorde för VU:s förslag till handlingsplan för åren 2005-2008. Handlingsplanen fastställdes enligt det lämnade förslaget.

§ 10
§ 11

Budget för 2005
Kassören redogjorde för VU:s förslag till budget för 2005. Efter mycket små revideringar fastställs en
budget för verksamhetsåret 2005. Resultatet för detta verksamhetsår förväntas att bli minus 525.000 kr.
Samarbetsavtal mellan SPI och RPS
Ordföranden informerade om samarbetsavtalet mellan SPI och RPS. Mötet beslutade att ordföranden
blir ansvarig för det kommande arbetet i anledning av överenskommelsen med RPS. Kanslisten ska
dock utföra det praktiska arbetet som uppstår.

§ 12

SPM-programmet 2005
Mötet fastställde SPM-programmet för verksamhetsåret 2005. Ändringar från tidigare år blir bland annat
att följande grenar stryks från SPM-programmet 2005: Terränglöpning (blir istället en gren vid SPM i
friidrott), volleyboll, styrkelyft- och bänkpress samt badminton (fr.o.m. 2006).

§ 13

Hemmabanstävlingarna 2005
Mötet beslutade att allt praktiskt arbete med hemmabanstävlingarna ska utföras av skytte- respektive
bollsektionen, och att kanslisten inte ska arbeta med detta.

§ 14

Stora Grabbars Märke
Mötet beslutade att bibehålla namnet "Stora Grabbars Märke". Namnet är etablerat och även de
kvinnliga mötesdeltagarna ansåg att det bör bibehållas tills vidare.

§ 15

Sponsringspolicy
Mötet beslutade att SPI:s sponsringspolicy ska revideras och läggas in på hemsidan. Ansvarig för detta
blir ordföranden.

§ 16

USPE-kongressen i Polen 2004
Ordföranden informerade om USPE-kongressen i Polen 2004. Han upplyste mötet bland annat om att
Lena Thuresson valdes till en av USPE:s två vice presidenter, att Leif Andersson valdes till en av
USPE:s två revisorer, att den svenska motionen om att polisstudenter ska få delta i kommande EPMtävlingar gick igenom, och att SPI åtog sig att undersöka möjligheterna för ett EPM på skidor år 2009.

§ 17

EPM på skidor
Mötet diskuterade möjligheterna att arrangera EPM på skidor 2006 alternativt 2009. Mötet var överens
om att arrangemang 2006 är en ekonomisk omöjlighet, men att det ska undersökas huruvida det är
möjligt eller ej år 2009.

§ 18

Regler och motioner
Mötet beslutade att bifalla två av SPI:s skyttesektion inlämnade motioner. I den ena motionen begär
sektionen om att få anordna hemmabanstävlingar i MP5-skytte. I den andra motionen begär man att vid
kommande SPM-tävlingar i sport- och fältskytte få byta ut grenen Snabb-pistol mot något man vill kalla
PolisSnabb. Den nya grenen ska bland annat innebära att man ska skjuta med tjänstevapnet SigSauer,
och att skjuttiden ska vara en avgörande faktor.

§ 19

NPM i handboll 2006
Mötet beslutade att uppdra åt lagspelssektionen att arrangera NPM i handboll för herrar och för damer
2006 i Sverige.

§ 20

Tidningen Polisidrott
Mötet beslutade att vice ordföranden ska vara ansvarig utgivare för tidningen Polisidrott från och med 1
januari 2005. Mötet fastställde även planen för ledarskribenterna under 2005 enligt följande:
Nr 1 - Leif Andersson, nr 2 - Ingalill Fransson, nr 3 - Hans Carlsson, nr 4 - Anders Essman,
nr 5 - Per Kåre Eriksson, nr 6 - Sten-Olov Hellberg.

§ 21

Adjungering av sektionsledamot
Mötet adjungerade Lennart Rehnström till ledamot i SPI:s skyttesektion

§ 22

Nästkommande styrelsemöte
Mötet enades om att nästkommande styrelsemöte ska äga rum under våren 2005 i Stockholm

§ 23

Årets ledare
Priset som årets ledare gick till Hans Carlsson, ordförande i orienteringssektionen.

§ 24

Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Justeras: Sten-Olov Hellberg, ordförande
Vid protokollet: Leif Andersson, kassör

