SVENSKA POLISIDROTTSFÖRBUNDET
Verkställande utskottet

PROTOKOLL
2005-06-07

VU 05-3

Plats och tid:

CUs lokaler, Stockholm, kl. 16.00-18.00

Närvarande:

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

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll lades till handlingarna. Protokollet finns på hemsidan.
4. Ekonomi
a) Ekonomisk rapport presenterades. Kassören rapporterar att ekonomin är god.
Verksamheten följer den beslutade budgetplanen.
b) Landskamp tennis. Förfrågan från Norge angående landskamp i sommar har erhållits av
Henrik Allgurin. Nuvarande budget medger inte denna extra kostnad.
c) Drakbåtstävlingen. Tävlingen ställs förmodligen in. Erhållna kostnader ersätts.
d) NPM Terränglöpning. Kassören meddelar att den svenska truppen kommer att bestå av
fyra herrar och tre damer. Förslag att tävlingens kostnader ska godkännas av kassören.
e) 14 skyttar och 3 ledare samt 1 överledare nomineras till Trondheim. Skyttesektionen har
ansökt om konferens för 15 000 kronor.
f) NPM Handboll Åhus. Förslag att ekonomiska beslut ska tas av kassören efter samråd
med sektionsansvarige.
g) EPM Simning. Truppen fastställd enligt grenansvariga Agneta Eriksson. Sex simmare
och en överledare åker till Berlin i juli.
h) Idrottsmaterial till den internationella delen av polisutbildningen vid polishögskolan i
Makedonien. Innebandymål, bollar och klubbor till ett värde av 10 000 kronor skänks
efter begäran av Stig Månsson .
i) Arrangörsplaketten. Förslag att behålla nuvarande eftersom inga nya förslag inkommit.
Beslut:
• 4b. Landskamp i tennis avslag.
• 4d. Bifall. Kassören uppdras att ta ansvar för ekonomiska beslut i samband med NPMarrangemanget.
• 4e. Kassören ansvarar för ekonomiska beslut. Bidrag för konferens avslås.
• 4f. Kassören och sektionsansvarig uppdras att gemensamt planera för kostnader för
NPM Handboll.
• 4h. Bifall. Bidrag till polishögskolan i Makedonien.
• 4i. Nuvarande arrangörsplakett behålles.
5. Rapporter och skrivelser
a) Dispenser, policy. Flera dispenser har inkommit inom lagidrotterna där spelare önskar
spela för lag utom den egna myndigheten.
b) Redovisningar SPM
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SPM Innebandy, handboll, bowling, sport- och fältskytte, friidrott och halvmaraton har
genomförts i april och maj. Alla arrangemang gick bra.
c) Sportkonferensen Lübeck
Konferens med föreläsning och workshops med deltagare från många länder. Vår
svenska workshop om kvinnor och polisidrott gav anledning till debatt. Konferensen är
intressant men ej ekonomiskt försvarbar att ha som eget arrangemang. Förslag att
konferensen läggs i samband med den årliga kongressen alternativt EPM-tävling kommer
att läggas från Sveriges sida.
d) Sponsringsgruppen. Gruppen avvaktar direktiv från Lena Thuresson. Förslag kommer att
presenteras på höstmötet.
e) Nordiska kongressen. Norge har nu tagit över ordförandeskapet efter Finland. Lena och
Per deltog från Sverige. Till nästa nordiska möte 9-11 september, under NPM Golf i
Sarpsborg, ska varje land fundera på förbättringar i samarbetet med Nordisk
Kriminalkrönika vid idrottstävlingar. Kongressen beslutade att NPM Skidor kommer att
genomföras i Finland 2006. Inför NPM Kraftsport 2006 i Danmark, frågar Danmark om
deltagare i olika grenar från Sverige. Tekniska kommittén ska besluta om förslag till nya
NPM- idrotter respektive idrotter som ska tas bort vid mötet i september. Sten-Olov
kommer att sammanställa de nordiska ländernas utvärdering av den europeiska
sportkonferensen. Landskamper som inte är beslutade via respektive lands styrelse
kommer ej att godkännas. Verksamhetsberättelse 2003-2005 presenterades, kopia finns
på kansliet.
f) Landskamp i bordtennis. Stefan Nilsson och Leif Andersson slutar som ledare, Rickard
Gartér tar över. Landskampen mot Holland vanns med 10-3.
g) Studentmästerskapen i Köpenhamn. Fem killar och tre tjejer representerade Sveriges lag.
Arrangemang och logi välordnat. Sveriges damer vann lagguld, herrarna tog brons.
h) EPM-kvalmatch i fotboll. Sverige vann mot England med 2-1 efter förlängning.
Beslut:
• 5a. Policy diskussion ang. dispenser bordläggs återigen till nästa möte då Per Svartz
lämnat återbud till dagens möte.
• 5e. Leif tar reda på hur/om Sverige representerar vid NPM Kraftsport 2006 i
Danmark.
6. Kommande planering
a) Höstjubileumsmötet. Många deltagare är redan anmälda. Lena har presenterat
arrangemanget på nordiska kongressen. Leif är skeptisk till ett så tidigt budgetmöte.
Antal deltagare diskuterades. Översyn av stadgar och tävlingsbestämmelser diskuterades.
Beslut:
• 6a. Styrelseledamöter och revisorer inbjuds till höstmöte på båten.
Åtgärd:
• Kanslisten skickar ut inbjudan till höstmötet.
• Stadgar och tävlingsbestämmelser presenteras av vice ordförande.
7. Övrigt
a) Kanslitjänsten. Sten-Olov föreslår tillsvidareanställning av Annica Bergström på 80%
från den 1 juli 1005.
b) Information Hälsoambassadörsutbildningen. Ett 60-tal hälsoambassadörer från olika delar
av landet har genomfört en 2-dagarsutbildning. Deltagarnas utvärdering är mycket
positiv. Hälsoambassadörerna kan nu genomföra ett konditionstest med step-bräda. Flera
tester har redan genomförts.
c) RPS-representant. Sten-Olov arbetar med förslag till ny RPS-representant i SPI.
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d) Nästa möte. Plats och datum diskuterades.
Beslut:
• Kanslitjänsten godkänns.
• Leif planerar plats och datum.
Åtgärd
• Sten-Olov utfärdar nytt anställningsbevis.
Mötet avslutades.
Vid pennan,
Annica Bergström
Justeras:
Sten-Olov Hellberg
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