Svenska Polisidrottsförbundet
Förbundsmöte
S-OH/AA

Protokoll

FM-2006

2006-04-06

Plats:

Hörsalen, RPS, Polishuset Kronoberg, Stockholm

Datum och tid:

Den 6 april 2006, klockan 12.00 – 13.30

Närvarande:

Förbundsstyrelsen och representanter från polisidrottsföreningar,
sammanlagt 22 personer.

§1

Mötets öppnande
Ordföranden Sten-Olov Hellberg öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt
välkomna.

§2

Upprop, fastställande av röstlängd och granskning av fullmakter
Inget upprop anses behövas. Röstlängden fastställs och fullmakter granskas
om behov uppstår.

§3

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Ja.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sten-Olov Hellberg väljs till ordförande och till sekreterare väljs förbundets
kanslist Anette Andersson.

§5

Val av justerare tillika rösträknare
Ann-Britt Carlsson och Hans Carlsson väljs till justerare.

§6

Behandling av verksamhetsberättelse och handlingsplan
a. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Mötet godkänner verksamhetsberättelsen som föredras av förbundssekreteraren.
b. Förbundsstyrelsens handlingsplan
Mötet godkänner handlingsplanen som föredras av förbundssekreteraren.
c. Revisorernas berättelse
Revisorerna föredrar sina berättelser som godkänns av mötet.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8

Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit till mötet.

§9

Fastställande av antal sektioner och deras verksamhetsområden samt
antal ledamöter
Antalet ledamöter i allmänna sektionen och valberedningen minskas med en
person vardera. I övrigt kvarstår antalet sektioner och ledamöter oförändrat.

§ 10

Behandling av förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för
två verksamhetsår
En föredragning av kassören godkänns av mötet. Vinsten från de senaste två
åren ska ingå i den fortsatta verksamheten.

§ 11

Val på två år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundets
styrelse
Mötet beslutar omval av Sten-Olov Hellberg.

§ 12

Val på två år av vice ordförande, sekreterare och kassör i förbundets
styrelse
Mötet beslutar omval av Per Svartz – vice ordförande, Lena Thuresson –
sekreterare och Leif Andersson – kassör.

§ 13

Val på två år av ordförande och övriga ledamöter i sektionerna
Mötet beslutar enligt följande:
Allmänna sektionen – ordförande Bo S Carlsson, Dennis Johansson och
Lars-Gunnar Johansson.
Bollsektionen – ordförande Henrik Allgurin, Torbjörn Walthersson, Johan
Thedeby och Rickard Gartér.
Kraftsportsektionen – ordförande Björn Rohdin, Johnny Berg och Anders
Essman.
Lagspelssektionen – ordförande Ingvar Widell, Ann-Britt Carlsson, Ann-Marie
Lindahl och Per Fahlström.
Orienteringssektionen – ordförande Hans Carlsson, Gunilla Larsson, Jörgen
Karlsson och Roland Svensson.
Skidsektionen – ordförande Åke Marmsten, Sven-Inge Wärnsved, Fredrik
Wiggerud och Eva Korpela.
Skyttesektionen – ordförande Inga-Lill Fransson, John-Åke Andersson,
Ingemar Jonsson, Stefan Lundqvist och Christer Back.

§ 14

Val på två år av revisorer och två suppleanter
Mötet beslutar enligt följande:
Stig Danielsson och Hans Lehammer - revisorer.
Börje Karlsson och Olof Barton – suppleanter.

§ 15

Val på två år av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte suppleanter i
valberedningen
Mötet beslutar enligt följande:
Ordförande Rune Atterstig, Katarina Farmstedt, Michael Lundberg, Thomas
Ekman och Lennart Ericsson.
Peter Martin – suppleant.

§ 16

Eventuella diskussioner beträffande frågor inom förbundet
a. Förbundssekreteraren informerar om aktuella frågor i USPE.
b. Ordföranden redogör för verksamheten inom Nordiska Polisidrottsförbundet.

§ 17

Avslutning
Ordföranden delar ut förtjänsttecken och förtjänstmedaljer till följande personer:
Förtjänsttecken brons – Björn Rohdin och Hans Lehammer
Förtjänsttecken silver – John-Åke Andersson, Bo S Carlsson, Ingvar Widell
och Hans Carlsson
Förtjänsttecken guld – Per Svartz, Lena Thuresson, Christer Skough och Stig
Danielsson
Förtjänstmedalj silver – Rune Atterstig
Ordförande avslutar förbundsmötet och tackar för förtroendet att få leda
förbundet under de kommande två åren.
Justeras:
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