Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
S-OH/AA

Protokoll

SM1-2006

2006-04-06

Plats:

Hörsalen, RPS, Polishuset Kronoberg, Stockholm

Tid:

Den 6 april 2006, klockan 10.00--12.00

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg
Per Svartz
Lena Thuresson
Leif Andersson
Anette Andersson
Claes Johansson
Bo S Carlsson
Hans Carlsson
Björn Rohdin
John-Åke Andersson
Ingemar Jonsson
Åke Marmsten
Ann-Britt Carlsson
Rune Atterstig
Stig Danielsson
Hans Lehammer

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
kanslist
RPS
allmänna sektionen
orienteringssektionen
kraftsportsektionen
skyttesektionen
skyttesektionen
skidsektionen
lagspelssektionen
valberedningen
revisor
revisor

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll från SM den 10 oktober 2005 godkänns efter vissa
justeringar och läggs till handlingarna.
Justeringar:
• Tidigare beslut angående pristallrikar vid skytte upphävs. Mötet beslutar att
skyttesektionen fortsättningsvis ska sköta hanteringen av dessa.

§4

Senaste VU-möte
Sekreteraren rapporterar från VU-mötet den 2 mars 2006.
Protokollet justeras enligt följande:
• Beslutat om inköp orienteringskläder inför NPM i orientering upphävs, då
ordföranden lovat Hans Carlsson att köpa nya orienteringskläder på förslag
från honom, beslutar mötet att Hans Carlsson får köpa in orienteringskläder
för 13.000 – 15.000 kronor.

§5

Ekonomisk redovisning
Kassören delar ut och förklarar ekonomiska rapporter för verksamhetsåren
2005 och 2006. År 2005 gav en vinst om 75.741,15 kronor. Förbundets egna
kapital den 31 december 2005 var 1.479.171 kr och 10 öre. Ekonomin inför
verksamhetsåret 2006 är god men året innehåller många planerade aktiviteter,
vilket kommer att innebära, att en stor del av det egna kapitalet kommer att
förbrukas.

§6

Sektionernas redovisning
• Allmänna sektionen - Bo S Carlsson meddelar att sektionen består av fem
personer, varav endast två är engagerade. Det finns i nuläget inga regler om
SPM i cykel på hemsidan. Fyra damer kommer att delta vid EPM i friidrott i
Prag 2006. Räddningstjänsten kommer inte att vara med och arrangera
halvmaraton 2007. Det finns SPM-arrangörer fram till 2008 i samtliga grenar.
• Bollsektionen - Bowlinglandslaget kommer att möta Danmark i en
polislandskamp i bowling i Danmark. Det svenska laget innehåller för första
gången någonsin en kvinnlig deltagare.
• Kraftsportsektionen - Sektionen meddelar att det kommer att arrangeras en
så kallad Poliscup i styrkelyft. Det kommer också att ordnas ett träningsläger
inför NPM i Danmark.
• Lagspelsektionen - Ann-Britt Carlsson redogör för redan genomförda SPM i
lagsporter. Leif Andersson informerar från EPM-kval landskampen i fotboll.
• Orientering - Fälttävlan sjunker i antal deltagare. Sektionen får i uppdrag att
se över vapenreglerna, där en eventuell lösning skulle kunna vara att man
får låna ett vapen vid tävlingen. Sektionen fortsätter samarbetet med
räddningstjänsten och kriminalvården. Det finns SPM-arrangörer fram till
2009.
• Skidsektionen - Sektionen är nöjd med nyligen avslutade SPM- och NPMtävlingar.
• Skyttesektionen – Sektionen redogör från SPM i luftvapen, där det för första
gången var elektronisk markering under hela tävlingen. Det finns dock en
tendens till enbart äldre skyttar.

§7

Uppföljning handlingsplan
Förbundssekreteraren redogör för handlingsplanen och föreslagna uppdateringar presenteras samt godkänns.

§8

Regler och motioner
a. Mötet beslutar att respektive sektion ska göra en översyn av SPI:s tävlingsbestämmelser för respektive grenar.
b. Inga motioner har inkommit.

§9

Långtidsplanering
• EPM på skidor 2009 – Mötet enas om ett inriktningsbeslut att arrangera
mästerskapen under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart. En
ekonomisk plan ska därför utarbetas. En arbetsgrupp tillsätts, vilken består
av VU:s medlemmar samt Åke Marmsten från skidsektionen. Det första
mötet kommer att vara i Stockholm den 4 maj 2006 i samband med VUmötet.
• VU uppdrar åt sektionerna att inkomma med ett förslag angående arrangörsbidrag för 2007, förslaget ska vara VU tillhanda senast den 1 september
2006.

§ 10

Information
Kanslisten informerar om att SPI:s förråd kommer att flyttas från RPS till
Polishögskolan i Solna.

§ 11

Övriga frågor
• Ordföranden kommer att skicka ut en skrivelse till länspolismästarna
angående en inventering av vilka tjänsteföreskrifter man har i Sverige
angående ledighet för deltagande i idrottstävlingar.
• Det har inkommit en skrivelse från åklagarmyndigheten med begäran om
medlemskap i Svenska Polisidrottsförbundet, vilken avslås. Kassören uppdras att meddela åklagarmyndigheten detta.
• Lagspelssektionen vill ha en utökning med en person, då de anser sig behöva någon som kan ta ansvar för rinkbandy. Mötet beslutar att sektionen
får adjungera en lämplig person.

§ 12

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum i oktober 2006. Tid och plats är inte
fastställd ännu.

§ 13

Mötets avslutning
Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Justeras:

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

