Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsen
PROTOKOLL
2005-03-18

S 05-1

Plats och tid:

RPS, Stockholm, kl. 15.00-16.30

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg, Lena Thuresson, Leif Andersson, Annica Bergström,
Ingvar Widell, Ingalill Fransson, Stig Danielsson, Hans Lehammer,
Hans Carlsson, Staffan Kellerborg

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna och uttalade sin besvikelse över
att så många styrelseledamöter uteblivit.
2. Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med tillägg om sponsring under ekonomi.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
4. Senaste VU-mötet
Lena rapporterade från VU-möte nr 2/2005.
5. Ekonomi
a) Ekonomisk redovisning
Leif delade ut och presenterade den ekonomiska rapporten för 2004. Resultatet för 2004
visade ett överskott om ca 22 000 kronor.
b) Sponsring
Att anordna NPM och EPM medför avsevärda kostnader. Ekonomi för flera dylika
arrangemang har inte förbundet idag. VU föreslår därför att tillsätta en sponsringsgrupp
med representanter från varje sektion för att utreda möjligheter till sponsring för att
kunna genomföra dessa arrangemang. Personen behöver inte vara styrelsemedlem, utan
kan utses inom sektionen av styrelseledamot. Rune Atterstig har tackat ja till att ansvara
för en sådan grupp. Gruppens förslag tas sedan upp till beslut i styrelsen. Åtgärder som
föreslås från europeiska förbundet för att underlätta finansieringen av EPM är bl. a. ökade
anmälningsavgifter, ansökan om bidrag via EU samt samverkan med UEFA, IOK etc.
Dessa åtgärder måste beslutas av kongressen.
Beslut:
• 4b. Styrelsen godkände förslaget. Sektionerna meddelar Rune Atterstig om varsin
kandidat till sponsringsgruppen före den 1 maj.
6. Rapport från sektionerna
Skytte – Ingalill rapporterar att träningsläger i Trollhättan i april planeras. Vid SPM i
Borås i maj kommer landslaget att presenteras. Beslut om deltagande vid NPM i
Snabbpistol är ännu ej taget. Effekten av regeländring till kal. 22 lång ska utvärderas.
Reglerna för SPM i Pistolskytte är reviderade och finns tillgängliga på hemsidan.
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SPM Snabbpistol har ersatts med SPM Polissnabb. Kritik mot beslut att inte längre
godkänna Walther som skjutvapen i veteranklassen har varit stor. Hemmabanetävlingarna
har nu övertagits av sektionen. Anmälan, redovisning har förenklats, tävlingsperioden är
också förlängd. Ansvarig för hemmabanetävlingarna är numera John-Åke Andersson.
Orientering – Hans Carlsson meddelar att ett träningsläger i samband med NPM i
orientering i Norge 2006 planera. Truppen tas ut via SPM och civila tävlingar. Man siktar
på ett ungt och starkt landslag. Sektionen ska delta i tävling i Ungern i vår på egen
bekostnad. Man arbetar för att få orientering godkänd som EPM gren. Deltagarantalet i
SPM är dock tyvärr lite lågt. Detta år kommer SKL att delta i tävlingarna med egen
rapportering. SPM anordnas 2007 i Norrköping och 2008 i Östersund.
Lagspel – Ingvar Widell meddelar att Anette Holmberg är adjungerad till sektionen då
andra ledamöter fått nya uppdrag. SPM i Bandy och SPM i Rinkbandy har genomförts.
Näst i tur står SPM i Handboll och SPM i Innebandy som avgörs samtidigt i Göteborg.
Flera deltagare deltar i båda idrotterna. Landslagen i handboll ser konkurrenskraftiga ut
med nyutbildade poliser som även är handbollspelare. Fotbollslandslaget spelar EPMkvalmatch mot England, laget är ännu ej presenterat. Planeringen för NPM i handboll i
Åhus har startat.
Kraftsport - meddelar via Leif Andersson att fyra nya brottare från PHS kommer att
kallas till träningsläger. I judo finns numera ytterligare två svenska mästare inom kåren.
Sektionen har inte beslutat om deltagande i landskampen i styrkelyft i Finland. 20
deltagare förväntas till Poliscupen i styrkelyft i april.
Allmänna – meddelar via Leif Andersson att Bo S Carlsson just nu provkör delar av det
kommande cykelloppet. Det har inkommit ca 400 anmälningar till SPM i halvmaraton i
Göteborg. Det planeras för fullt inför NPM i terränglöpning den 8 oktober.
Boll – även här meddelas via Leif. Bowlinglandslaget har, på egen bekostnad, deltagit i
lyckad tävling i England. Landskamp i bordtennis planerad till slutet av april. Som ny
ansvarig för bordtennis är Rickard Gartér föreslagen och tillfrågad. SPM i Badminton
blev inställt pga. för få anmälningar. Grenen återkommer ej som SPM-tävling nästa år.
Beslut
• Mötet beslutar att Rickard Gartér blir adjungerad som ansvarig för bordtennis.
7. Handlingsplanen.
VU:s föreslagna uppdateringar presenterades.
Beslut
• Mötet godkände uppdateringarna i handlingsplanen.
8. Regler/Motioner
Inget att rapportera.
9. Långtidsplanering
Styrelsen godkände VU:s förslag till tävlingsprogram 2006. SPM omfattar nu 19 grenar.
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10. Information
a) Information från USPE
19 länder har tackat ja till den förestående sportkonferensen i Lübeck. USPE har beslutat
om tio prioriterade mål för verksamheten. I dessa ingår bl. a. ökad fokus på doping, fler
poliskvinnor i Europa aktiva inom polisidrott, ökat samarbete med EU.
b) Information från SPIFAB
Sten-Olov deltog i möte i mars. Försäljning av krönikan går trögt. Man diskuterade bl. a.
att byta ut hårda pärmar mot mjuka, men behålla storleken, för att få ner priset och locka
yngre köpare. Diskussion att pocketvariant kan vara mer attraktivt. Stockholms
Ciceronen har utkommit i ny upplaga. Sälja bra, undersökningar pågår om att trycka
liknande för Malmö, Göteborg. Andra utgåvor säljs också bra, inklusive Minikrönikan.
Kritik framfördes med anledning av inställda tävlingar där man sålt annonsplatser till
programbladen. SPIFAB önskar tidigare information om ett arrangemang ligger i
riskzonen för att ej genomföras.
Ansökan om skyttetävling i Kriminalkrönikans namn avslogs för andra året.
11. Övriga frågor
a) Organisationsförändring.
Är den organisation vi har idag den mest effektiva? Diskuterades kring att lämna
inriktningen med grenansvarigs på styrelsenivå för att istället gå tillbaka till inriktning på
region. Detta kan vara ett sätt att bredda förståelsen för alla idrotters önskningar i
styrelsen. Frågan diskuteras vidare vid kommande styrelsemöte.
b) Höstmötet
Mötet kommer att avhållas på M/S Cinderella 8-9 oktober. Information om evenemang
etc. kommer att publiceras via olika tidningar inkl. Polisidrott. SPIFAB är intresserade att
delta med försäljning av Minikrönikan i monter.
12.

Mötets avslutande
Ordföranden delade ut förtjänsttecken i silver till Staffan Kellerborg som nu avgår som
representant för RPS pga. nya arbetsuppgifter. Styrelsen önskar Staffan lycka till med sitt
nya uppdrag och tackar för det arbete och det stöd som SPI känt från Staffan.

Vid pennan,
Annica Bergström
Justeras:
Sten-Olov Hellberg
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