Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
S-OH/AA

Protokoll

SM2-2006

2006-11-18

Plats:

Hörsalen, Kungsholmen, RPS i Stockholm

Tid:

Den 18 november 2006, klockan 14.00 – 18.00

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg
Lena Thuresson
Bo S Carlsson
Dennis Johansson
Gunilla Larsson
Björn Rohdin
Ingemar Jonsson
Lennart Rehnström
Åke Marmsten
Eva Korpela
Ingvar Widell
Per Fahlström
Johan Thedeby
Stig Danielsson
Carmen Sosa
Anette Andersson

Per Svartz
Leif Andersson
Lars-Gunnar Johansson
Hans Carlsson
Roland Svensson
John-Åke Andersson
Stefan Lundqvist
Christer Back
Sven-Inge Wärnsved
Fredrik Wiggerud
Ann-Britt Carlsson
Torbjörn Walthersson
Michael Lundberg
Hans Lehammer
Magnus Kajrup

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§3

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 6 april 2006 godkänns och läggs till
handlingarna.

§4

Rapport från VU-möte
Sekreteraren rapporterar från VU-mötena den 22 oktober och den 17
november 2006.

§5

Information från Svenska Polisidrottsförlaget AB
Verkställande direktören Carmen Sosa och försäljningschefen Magnus Kajrup
från SPIFAB berättade om SPIFAB:s verksamhet, samt om förhoppningar på
en bättre marknadsföring av tidningen Polisidrott och boken Nordisk Kriminalkrönika. Detta ska medföra en ökad bokförsäljning samt större annonsintäkter.

§6

Ekonomisk redovisning
a. Kassören presenterar aktuella balans- och resultatrapporter samt en
ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2006.
b. Kassören redogör för sitt kommande arbete med att försöka skaffa SPI
reklamintäkter, som i första hand ska finansiera tävlingskläder och i andra hand
öka SPI:s egna kapital inför EPM på skidor 2009.
c. Kassören presenterar VU:s förslag till budget för verksamhetsåret 2007.
Efter en lång diskussion så fastställer mötet SPI:s budget för 2007.
Verksamhetsåret 2007 beräknas enligt den fastställda budgeten gå med ett
underskott om 40.000 kronor.
d. Ordföranden informerar om det nya avtalet med SPIFAB.

§7

Långtidsplan
a. En arbetsgrupp ska bildas inför EPM på skidor 2009. Gruppen ska arbeta
med frågor som budget, administration, sponsring, funktionärer etc.
Mötet beslutar att VU och skidsektionens ordförande ska arbeta fram personer
till denna arbetsgrupp, samt att styrelsen ska informeras om gruppens
sammansättning vid vårens styrelsemöte.
b. Mötet diskuterade de kommande ledarskribenterna i tidningen Polisidrott.
Ledaren i nummer 6/2007 skrivs av ordföranden.
Mötet beslutar att de som är intresserade att vara ledarskribenter i övrigt i
Polisidrott under 2007 ska kontakta kanslisten.

§8

Sektionernas redovisning av året 2006 samt plan för 2007
• Allmänna sektionen - Bo S Carlsson informerar om, att det finns arrangörer
till samtliga SPM-grenar inför 2007.
• Bollsektionen - Johan Thedeby redogör för 2006 års polislandskamp i
bowling i Danmark. Han informerar även om, att man inom sektionen inte
har några problem med att ordna arrangörer till kommande SPM.
• Kraftsportsektionen - Björn Rohdin redogör från poliscupen i styrkelyft 2006
samt från årets NPM i kraftsport.
• Lagspelssektionen - Ingvar Widell redogör från NPM i handboll 2006 i
Sverige.
• Orienteringssektionen - Hans Carlsson meddelar att det finns arrangörer till
SPM i orientering fram till 2010.
• Skidsektionen - Åke Marmsten rapporterar att det är svårt att få arrangörer
till SPM på skidor.
• Skyttesektionen - John-Åke Andersson informerar om att det är svårt att få
arrangörer till SPM:s samtliga skyttegrenar.

§9

Uppföljning av SPI:s handlingsplan
Sekreteraren presenterar VU:s förslag till uppdatering av handlingsplanen.
Mötet godkänner VU:s förslag.
Efter en diskussion beslutar mötet att man inom sektionerna ska diskutera, om

man tycker att fördelningen mellan internationellt och nationellt deltagande är
tillfredsställande (se punkt 5.7 i handlingsplanen). Utfallet av denna diskussion
ska presenteras på styrelsens vårmöte.
§ 10

Regler och motioner
a. Inkommet förslag från lagspelssektionen om regeländring bifalls.
b. Inkommet förslag från orienteringssektionen om regeländring bifalls.
c. Vad gäller övriga ändringsförslag.
Mötet beslutar att vice ordföranden ska inkomma med ett förslag om ändring i
stadgarna, så att jämställdhetsfrågan kommer i portalparagrafen. Frågan bordläggs till förbundsmötet 2008
d. En inkommen skrivelse från Björn Almér, Jönköpings läns polisidrotts- och
skytteförbund angående oförsäkrade spelare samt obetalda medlemsavgifter
inför SPM, LPM etc. diskuteras. VU uppdras att besluta i frågan, och vice
ordföranden uppdras att brevledes meddela Björn Almér VU:s beslut.

§ 11

Information
a. Ordföranden och sekreteraren rapporterar från Nordiska Polisidrottsförbundets verksamhet under 2006. En utvärdering av studentmästerskapen har
utförts. Dessa tävlingar ska fortsätta under förändrade former. Danmark är
NPIF:s ordförandeland år 2007.
b. Sekreteraren rapporterar från USPE:s verksamhet under 2006.
c. Sekreteraren informerar om att SPI får besök av det finska inrikesministeriet
den 30 november 2006. Besöket är förlagt till Polishögskolan i Solna.

§ 12

Övriga frågor
a. Vice ordföranden informerar om VU:s förslag till sponsringspolicy.
Mötet godkänner förslaget, och kanslisten uppdras att lägga in sponsringspolicyn på hemsidan www.polisidrott.se.

§ 13

Årets ledare 2006
Henrik Allgurin utses till årets ledare.

§ 14

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum under våren 2007. Tid och plats är
inte fastställd ännu.

§ 15

Mötets avslutning
Ordföranden delar ut SPI:s förtjänsttecken i brons till följande personer:
Ann-Marie Lindahl, Ann-Britt Carlsson, Gunilla Larsson, Christer Back, Lennart
Rehnström och Fredrik Wiggerud.
Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Justeras:

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

