SVENSKA POLISIDROTTSFÖRBUNDET
Verkställande utskottet

PROTOKOLL
2005-02-21

VU 05-1

Plats och tid:

Stockholm, kl. 16.00-20.00

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg, Lena Thuresson, Leif Andersson, Per Svartz,
Annica Bergström

1. Ordföranden öppnade mötet och meddelade att kanslisten, Annica Bergström, kommer att
delta och föra protokoll vid VU-möten.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll finns på hemsidan, men har ej distribuerats.
4. Ekonomi
a) Resultatet för 2004 är 22 514,96 kronor. Balansräkningen är 1 414 429, 95 kronor. 2004
års bokslut är godkänt av revisorerna. Finansiering av kommande större tävlingar
diskuterades, t.ex. EPM i handboll 2006.
b) Fyra olika bidragsansökningar har emottagits av kassören. Samtliga handlar om extra
anslag för genomförande av tävling.
c) Datautrustning till kansliet behöver förnyas i och med nya arbetsuppgifter för kanslisten.
d) Den ekonomiska rapporten visar på knappt 1,5 miljoner kronor.
Beslut:
• Bidragsansökan Trollhättan PIF avslag
• Bidragsansökan Jämtlandspolisens IF avslag
• Bidragsansökan Göteborgs Polismäns IF avslag. Göteborgs Polismäns IF kommer dock
att tilldelas visst material för lagets deltagande i Scandinavian Police Tour på cykel.
• Bidragsansökan SPM i Halvmarathon avslag.
Åtgärd:
• Mötet uppdrar åt kassören att förnya datautrustning och dataprogram till kansliet.
• Kassören meddelar bidragsansökarna om fattade beslut.
5. Rapporter och skrivelser
a) Regeländring för skidtävling. Handlar i korthet om att längdåkning och utförsåkning får
ett gemensamt poängsystem.
b) Regeländring för skytte från Cal 22 kort till Cal 22..
Namnbyte SPM Sport- och fältskytte till Pistolskytte.
Namnbyte SPM Armégevär och K-pist till SPM Gevär och Automatvapen.
c) Rapport från tävlingar
SPM Bordtennis. 35 personer deltog, dock inga damer.
SPM Bandy ingen rapport.
SPM Luftvapen ingen rapport.
SPM Badminton inställt pga för få deltagare.
SPM Tennis spelas 11-14 augusti i Kalmar.
SPM Springskytte 5 augusti i Sunne.

d) Rapport från USPE
EM-kvalet, omgång 1, i fotboll är lottat. Sverige möter England borta. Matchen ska
spelas före den 30 juni. Dragning för den andra kvalomgången sker vid EPM Simning i
Berlin. Kvalet ska vara färdigspelat den 30 april 2006.
I den tekniska kommittén blir Stefan Kronenberg, Tyskland, ansvarig för simning och
tennis medan Peter Zsigmond, England, blir ansvarig för basket och bordtennis. I övrigt
är ledamöterna desamma.
Revision av verksamheten är gjord. Ökade kostnader för tävlingar och kansli ger en
höjning av startavgifterna för alla medlemsländer enligt nedan:
Individuell sport:
Höjs från 16 Euro till 20 Euro
Individuell sport i lagtävling:
Höjs från 51 Euro till 60 Euro
Lagsport:
Höjs från 250 Euro till 300 Euro
De nya startavgifterna gäller från och med den 1 januari 2006.
Förlag även att medlemsavgifter för varje land höjs från 650 Euro till 1000 Euro. Detta
beslut måste fattas vid en kongress och kommer tidigast att träda i kraft 1 juli 2007.
Målen för USPEs verksamhet fastställdes:
• ökat samarbete med regionala idrottsförbund som t. ex. Baltikum och Norden.
• ökat samarbete med EU
• en bredare satsning/ökat stöd för damidrott inom polisen i Europa.
• Dopingkontroller
Diskuterades att alla deltagare skulle bära landsuniform vid EPM-invigningar. Mötet
beslutades att en deltagare per land ska bära landsuniform.
EPM Skidor i Makedonien blir inställt. Makedonien har förklarat att de ej kan fullfölja
sitt åtagande. Nytt EPM på Skidor avgörs istället 2007 i Tyskland. Mötet hade på
förslag att Sverige ska arrangera 2009.
EPM i Handboll för Damer och Herrar 2008 ska spelas i Ungern.
2-5 maj 2005 är fastställt datum för European Sport Conference i Lübeck. 90 deltagare
från 26 länder deltar. Lena ska leda en workshop om poliskvinnor och idrott.
e) Ansökan om förtjänsttecken och förtjänstmedaljer har inkommit. Medaljutskottet
meddelade sitt beslut.
f) Skrivelse från Kriminalvården att få delta i SPM Orientering pga. för få deltagare för
egen tävling.
g) Dispens till SPM Handboll 2005 är sökt för Pernilla Åberg, Gotland, Therese xxx, Kiruna
samt Helene Lindholm, Växjö att få spela för Stockholms läns handbollslag i SPM.
h) Förfrågan från RPS om polisens icke-operativa verksamhet internationellt har gått ut.
Sten-Olov har redovisat den verksamhet som SPI deltar i på ett internationellt plan, samt
namn på uniformsbärare.
i) Samarbete RPS-SPI
Samarbetet har startat. Detta ska ingå i Handlingsplanen. Frågan tas upp vid vårmötet.
Beslut:
• Regeländring skidor godkännes.
• Regeländring skytte godkännes.
• Namnbyte till Pistolskytte godkännes.

•
•
•

Namnbyte till Gevär och Automatvapen godkännes ej.
Kriminalvården får tillåtelse att delta i SPM Orientering.
Dispens för Pernilla Åberg, Gotland, Therese xxx, Kiruna samt Helene Lindholm,
Växjö för SPM Handboll godkännes för 2005.

Åtgärd
• Sten-Olov författar förslag till text till handlingsplanen.
• Annica meddelar Kriminalvården ang. SPM Orientering.
6. Kommande planering
a) SPI fyller i år 80 år. Detta firas inte särskilt. Stockholmspolisens Befälssällskap firar 100
år och kommer att fira detta på M/S Cinderella 9-10 oktober. SPI och andra föreningar är
inbjudna att delta i firandet och det föreslog att höstmötet avhålls under båtresan.
Diskuterades att bjuda in våra nordiska medlemmar till höstmötet.
b) NPM Terränglöpning i Göteborg den 8 oktober. Inbjudan är utskickad till berörda. Leif
Andersson är överledare för tävlingen.
c) NPM Handboll 2006 i Kristianstad. Island anmäler endast herrlag, Finland deltar ej.
Kostnaden för tävlingen är beräknad till 750 000-1 miljon kronor.
d) EPM Skidor 2009 är föreslaget att genomföras i Sverige. Ekonomi kring NPM Handboll
och eventuellt EPM Skidor samt framtida internationella tävlingar diskuterades. Mötet
enigt om att kostnader för denna typ av tävlingar är över våra tillgångar. Diskuterades om
möjlighet att flytta NPM Skidor i Finland till 2006 på grund av nytt EPM-år.
e) Sten-Olov, Lena, och Lena Renströmer representerar SPI vid sportkonferensen i Lübeck.
f) Scandinavian Police Tour i cykel. Ett lag från Sverige deltar.
g) NPM Golf 2005. Endast Sveriges damer anmälda. Damtävlingen därför inställd. Damerna
reser inte. Istället utreds möjlighet till svensk representation vid annan golftävling i
Europa.
h) Studentmästerskapen i Avnö 22-24 april. Det råder oklarhet om tävlingen kommer att
genomföras då vi inte erhållit någon inbjudan.
Beslut:
• Höstmötet förläggs till M/S Cinderella 9-10 oktober 2005.
• Per Svartz blir överledare för NPM Golf.
• Leif Andersson överledare för Studentmästerskapen om tävlingen genomförs.
• Björn jakobsson utser lagledare till Studentmästerskapen om tävlingen genomförs.
Åtgärd:
• Lena tackar jag till inbjudan från Stockholmspolisens Befälssällskap till M/S
Cinderella
• Leif tar fram förslag för ekonomisk bärighet för tävlingar på nordisk och europeisk
nivå.
• Annica frågar Finland om möjlighet att ändra NPM Skidor i Finland till 2006.
• Annica kontaktar Danmark för klargörande om Studentmästerskapen i april.
7. Övrigt
a) Märken. Märken för tyngdlyftning, orientering och allmän idrott efterfrågas inte längre.
b) Ny ansvarig för bordtennis blir Rickard xxx. Han kommer att adjungeras vid vårmötet.
c) Vårmötet 18/3 kl. 15.00-16.30 i Polishuset Stockholm. Middag 17.00 i närheten för att
deltagare ska kunna resa till/från mötet samma dag.

d) Hemmabanetävlingar: Bowling genomför sin sista hemmabanetävling i vår.
Skyttesektionen tar över hela hanteringen kring sina hemmabanetävlingar med omedelbar
verkan.
e) SPI har många pristallrikar i olika valörer i lager. Förslag från mötet att använda dessa
tallrikar som arrangörsminne istället för den arrangörsplakett som utdelas idag.
f) Hans Dyve vice VD på SPIFABs kontor i Stockholm ska avtackas den 18/3. Sten-Olov
representerar SPI.
g) Sten-Olov meddelar att det i den nya nordisk Kriminalkrönika kan var en artikel
publicerad om ett brott som ännu inte är färdigutrett. Sten-Olov har markerat att SPI inte
ställer sig bakom en eventuell publicering i denna årskrönika. Mötet var enhälligt i sitt
stöd för detta ställningstagande.
h) Det är fortfarande inte beslutat om SPI får ha en informationssida om verksamheten i
Intrapolis.
i) Den externa mejladress till SPI är lång, svenskapolisidrottsförbundet@polisidrott.se.
Förslag framfördes att ändra adressen.
Beslut:
• Märken för tyngdlyftning, orientering och allmän idrott skickas till respektive sektion.
Annica sparar ett exemplar av varje av historiskt intresse.
• Rickard xxx adjungeras som ansvarig för Bordtennis vid vårmötet
• Extern mejladress till SPI ändras till info@polisidrott.se
Åtgärd:
• Annica och Lena förbereder inbjudan med anmälan för vårmötet.
Mötet avslutades.
Vid pennan,
Annica Bergström
Kanslist

