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Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
S-OH/AA

Protokoll

VU4/2005

2005-11-06

Plats och tid:

Turin, Italien, kl 09.30 – 12.00

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg, ordförande
Per Svartz, vice ordförande
Lena Thuresson, sekreterare
Leif Andersson, kassör
Anette Andersson, kanslist

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet. Anette Andersson hälsades välkommen som ny kanslist från den
1 november 2005.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från VU-möte godkändes. Protokoll från styrelsemötet den 10 oktober
2005 diskuterades.
§ 4 Ekonomi
a. Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Ekonomin är god och resultatet för verksamhetsåret 2005 ser ut att bli bättre, än vad som budgeterades vid höstmötet 2004.
b. Mötet beslutade om följande bidrag till länspolisidrottsförbund och polisidrottsföreningar
för verksamhetsåret 2005:
• 1 500 kr per redovisat länspolismästerskap under 2004
• 500 kr per redovisat klubbmästerskap under 2004
Kassören uppdrogs att verkställa bidragsutbetalningarna. Mötet beslutade även att de länspolisidrottsförbund och de polisidrottsföreningar som arrangerar LPM samt KM under
2006 ska tillsändas mästerskapsplaketter och föreningsplaketter kostnadsfritt genom kanslistens försorg.
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c. Kassören berättade att han blivit bestulen på SPI:s kontantkassa i samband med en resa
samt att anmälan till polisen och försäkringsbolaget Trygg Hansa har gjorts. Mötet beslutade att kassören inte ska ansvara personligen för det inträffade och att eventuell förlust
ska kostnadsföras.
d. Mötet beslutade om att bidragen till SPM-arrangörerna under 2006 ska vara samma belopp
som de var under verksamhetsåret 2005.
e. Mötet enades om att kanslisten ska börja beställa resor via Internet för att hålla ner kostnaderna, detta sätt att beställa resor kommer att påbörjas efter årsskiftet.
f. Kassören lämnade ett budgetförslag för verksamhetsåret 2006. Mötet enades om att
fastställa det föreslagna budgetförslaget.
§ 5 Rapporter och skrivelser
a. Kassören lämnade en redovisning från SPM-tävlingarna under 2005, där den enda inställda
tävlingen i år var SPM i badminton som numera tagits bort från SPM-programmet.
b. Kassören lämnade en redovisning från årets NPM-tävlingar - terränglöpning, Kassören
påtalade att SPI fick betala mat och husrum för ledare samt aktiva, som föranmält sig till
NPM i terränglöpning men som inte dök upp. Vid nästa möte inom NPIF ska SPIdeltagarna ta upp saken, så att varje nation avbokar i god tid före tävlingarna alternativt
själva stå för kostnaderna.
c. Kassören visade upp den nya NPM-skölden, vilken är specialgjord för varje land och
kommer att utdelas till tävlingsarrangören i samband med kommande NPM-arrangemang.
d. Kassören lämnade en redovisning från årets EPM-tävlingar:
• EPM i simning i Berlin, Tyskland, där samtliga svenska deltagare var i finaler.
• EPM-kvalmatchen i fotboll i Manchester, England där Sverige segrade.
e. Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren redovisade från årets möten inom NPIF.
Individuella tävlingar såsom friidrott, kraftsport och volleyboll är under fallrepet, då det
måste till deltagare från tre nationer i respektive idrott och gren för att det ska bli ett
nordiskt mästerskap. Det är däremot nya sporter på väg in; tennis, simning och innebandy.
Beslut om detta ska fattas vid nästa kongress i Norge 2007, där även stadgarna kommer att
gås igenom.
f. Sekreteraren redovisade från USPE, där det har hänt mycket. Kanslianställde Christian
Wierts kommer att sluta sin anställning där. En kvinnlig deltagare från Tyskland vid EPMsimningen i Berlin var dopad, vilket innebar förlorade medaljer för Tyskland i såväl
individuella tävlingar som i lag. Den dopade deltagaren fick fyra års avstängning och får
alltså inte vara med vid nästa EPM. Eventuellt kommer ett överklagande att ske. USPE
undersöker möjligheterna om eventuella bidrag från EU.
g. Ordföranden och vice ordföranden redovisade från SPIFAB:s extramöte i Malmö på grund
av att Kent Olsson slutar som VD där. Carmen Sosa är företagets nya VD för SPIFAB i
Sverige, vilka även ska anställa en försäljningschef.
§ 6 Kommande planering
a. Ordföranden är kallad till nytt styrelsemöte med SPIFAB i slutet av november 2005.
b. Ordföranden och sekreteraren kommer att delta i ett NPIF-möte, som ger rum i samband
med NPM på skidor under vecka 11 eller vecka 12 i Jyväskylä, Finland.
c. Sekreteraren kommer att delta i ett möte inom USPE den 11 till 13 november i Sofia,
Bulgarien.
d. Mötet beslutade om fördelningen av överledaruppdrag under 2006:
• NPM i skidor i Finland och NPM i orientering i Norge – ordföranden.
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• EPM i halvmaraton i Istanbul och NPM i kraftsport i Danmark - vice ordföranden.
• EPM-slutspelet i fotboll i Tyskland och NPM i handboll i Sverige – sekreteraren.
• EPM i friidrott i Prag och EPM-kvalmatchen i fotboll i Stockholm – kassören.
e. Mötet enades om att kassören får i uppdrag att kalla till möte med skidsektionen för att
diskutera fram ett kostnadsförslag inför EPM i skidor 2009.
§ 7 Tidningen Polisidrott och hemsidan www.polisidrott.se
a. Kassören lämnade en rapport från 2005.
b. Mötet diskuterade om planeringen för 2006. Före varje tidningsutgivning kommer vice
ordföranden att som ansvarig utgivare, godkänna och korrigera materialet i tidningen.
Kanslisten kommer inför varje utgivning av tidningen att inhämta referat, resultat, bilder
etc.
c. Mötet beslutade även att motionsinriktade reportage ska införas i tidningen. Kassören
kommer att ta upp detta på ett möte med sektionsordförandena. Sex nummer av tidningen
Polisidrott kommer att utges år 2006. Aktuella veckor för utgivning kommer att anslås på
hemsidan och i tidningen.
d. Ny information kommer att läggas in på hemsidan; om Nordiska Polisidrottsförbundet, om
hälsoambassadörerna samt information om SPI på engelska språket.
§ 8 Övriga frågor
a. Mötet uppdrog åt kanslisten att kontrollera antal deltagare vid de olika SPM-tävlingarna
under 2005 och 2006.
b. Mötet enades om att bevilja ett bidrag om 10 000 kronor till en försökstävling i mjukhockey i Växjö under hösten 2006. Mötet beslutade dock att tävlingen inte får kallas för
SPM. Man bör istället kalla tävlingen för ett Riksmästerskap. Arrangören kommer även att
tillsändas föreningsplaketter kostnadsfritt.
c. Mötet beslutade att fastställa skyttesektionens förslag till nya regler för mästerskapstävlingar i skytte. De nya reglerna kommer att skrivas in på hemsidan.
d. Mästerskapsrekorden på hemsidan är inaktuella. Kassören uppdras att tala med de grenansvariga om att de ska rapporter in nya mästerskapsrekord samt uppgifter om vandringspris
till kanslisten.
e. Mötet beslutade att en inkommen dispensansökan om att en före detta polis ska få deltaga
vid SPM i bowling 2006 ska tillsändas Bollsektionens ordförande för yttrande, därefter
beslutar VU i frågan.
f. Kassören uppdras att göra en marknadsundersökning angående prissättning av kommande
reklamplats på SPI:s hemsida.
g. Mötet beslutade att kassören Leif Andersson och ordföranden Sten-Olov Hellberg tecknar
Svenska Polisidrottsförbundet med organisationsnummer 802002-6772 var och en för sig.
h. Mötet beslutade att de aktiva polisidrottarna måste tillhöra en polisidrottsförening för att få
delta i SPM, NPM och EPM.
i. Mötet beslutade att Stora Grabbars Märke nr 551 tilldelas Jonas Cavalli-Björkman.
§ 9 Nästkommande VU-möte
Mötet enades om att nästkommande VU-möte kommer att äga rum i Karlstad i februari 2006.
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§ 10 Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Justeras:

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

