Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
Protokoll

SM2/2005

2005-10-10

Plats och tid:

M/S Cinderella Mariehamn - Stockholm, höstmöte den 10 oktober 2005

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg, ordförande
Lena Thuresson, sekreterare
Hans Carlsson
Åke Marmsten
Ingalill Fransson
Annette Holmberg
Björn Rhodin
Hans-Olof Lehammar
Claes Johansson
Rickard Gartér
Ami Lindahl
Stig Danielsson
Rogert Hägg

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från styrelsens vårmöte godkändes.
§ 4 Ekonomisk redovisning
VU får i uppdrag att fastställa budgeten för år 2006.
§ 5 Redovisning från sektionerna
• Kraftsportsektionen ser positivt på framtiden.

• Skidsektionen ser svårigheter att skaffa arrangörer till SPM i skidor men jobbar vidare med
frågan.
• Orienteringssektionen tycker sig ha ett bra samarbete med brandkåren och kriminalvården.
• Skyttesektionen meddelade att Ingalill Fransson ska på FN-tjänst i Sudan, John-Åke
Andersson tar över i 6 månader.
• Lagspelssektionen meddelade att rinkbandyarrangörer är klara. Sektionen informerade
även om kvalspelet den 5 april 2006 i fotboll mellan Sverige och Frankrike i Stockholm.
• Bollsektionen meddelar att Christer Skough slutar till våren, så ny ordförande ska väljas.
• Allmänna sektionen inte med på mötet men har meddelat att det går bra.
§ 6 Uppföljning av handlingsplanen
Handlingsplanen godkändes och ligger på vår hemsidan www.polisidrott.se.
§ 7 SPM-programmet
SPM-programmet klart till nästa år.
§ 8 Regler/Motioner
Frågan om dispenser diskuterades. Det som står i reglerna angående dispenser gäller
fortfarande. Det är vice ordföranden som behandlar dessa och för att förtydliga det hela
kommer det att stå i inbjudningarna till de SPM där frågan varit belyst. Dispenser blir endast
aktuellt i undantagsfall.
§ 9 USPE
Sekreteraren redovisade från USPE. Numera utförs dopingkontroller vid de Europeiska
polismästerskapen. I Berlin under EPM i simning testades 16 simmare varav en testades
positivt. Doping kommittén har därigenom fått sitt första fall.
§ 10 NPIF
Sekreteraren redovisade från NPIF. Den största frågan just nu i nordiska förbundet är vilka tio
idrotter som i fortsättningen ska vara NPM. Här tittar man på antalet utövare i respektive land
och det eftersträvas att samtliga fem länder eller minst fyra utövar idrotten. Beslut i frågan ska
tas under kongressen 2007 i Norge så det är tid kvar för vidare diskussioner.
§ 11 Information (utbildningsmaterial, sponsorgruppen)
Sekreteraren meddelade att utbildningsmaterialet kommer att omarbetas av den nya kanslisten
Anette Andersson tillsammans med kassören. Med anledning av detta kommer den att delas ut
vid ett senare tillfälle.
Sponsorgruppen har redovisat sitt arbete på papper, eftersom ingen av medlemmarna var med
på mötet. Mötet beslutade att:
• Kanslisten får i uppdrag att sälja reklamplatser på förbundets hemsida till intresserade
företag och andra.
• Sektionerna får i uppdrag att söka sponsorer till tävlingsdräkterna. Därefter kontakta VU
för beslut.

§ 12 Övriga frågor
• Motionsklasser LPM stryks. Grenansvarig för bordtennisen, Rickard Gartér förslog att få
skicka ut en anmälan om inbjudningstävling vid sidan om SPM. Syftet är att få med spelare
som inte spelat SPM de senaste tre åren och därigenom väcka liv i grenen igen. Mötet
beslutade enligt förslaget.
• Leif Andersson utsågs till årets ledare och kommer att premieras på sedvanligt sett.
• Om någon sektion önskar guldtallrikar som priser eller dylikt, ta kontakt med Ingalill
Fransson som har lagret av dessa. Mötet beslutade att styrelsemedlemmarna ska premieras
med en tallrik.
§ 13 Nästkommande styrelsemöte
Nästkommande styrelsemöte kommer att äga rum den 6 april 2006 i Stockholm i samband
med EPM-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Frankrike den 5 april.
§ 14 Mötets avlutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Justeras:

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Lena Thuresson
Sekreterare

