Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
S-OH/AA

Protokoll

VU1-2006

2006-03-02

Plats och tid:

Plaza Hotel, Karlstad, kl. 13.00 – 16.15

Närvarande:

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

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes efter justeringar.

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll från VU-mötet den 6 november 2005 godkännes och
lägges till handlingarna.

§4

Ekonomi
a. Kassören lämnar en ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2005. Året gav
en vinst om 75.741 kronor och 15 öre. Förbundets egna kapital den 31
december 2005 var 1.479.171 kr och 10 öre. Kassören berättar även att förbundets revisorer den 24 januari 2006 godkände den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2005 efter revision, och att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
b. Kassören presenterar förbundets aktuella ekonomiska ställning. Ekonomin
är god, men verksamhetsåret 2006 innehåller mycket planerade aktiviteter,
vilket kommer att innebära att en del av det egna kapitalet kommer att
förbrukas.
c. Kassören lämnar en rapport om budgeten för verksamhetsåret 2006. Verksamheten följer den fastställda budgeten, men det inkommer löpande begäran
om ekonomiska medel för verksamhet, som inte planerats.
d. Kassören presenterar en av Ingvar Widell upprättad preliminär budget inför
NPM i handboll 2006 i Åhus.
Efter att Ingvar har dragit ned kraftigt på förberedelserna och efter att han fått

ett positivt besked på en begäran om ett kommunalt bidrag, så förväntas kostnaderna för NPM i handboll bli 464.200 kronor för SPI. Mötet godkänner
Ingvars budgetförslag och konstaterar att Ingvar gjort ett gott arbete med
förberedelserna inför NPM i handboll.
e. En inkommen begäran från Bo S Carlsson angående höjning av arrangörsbidraget för SPM i friidrott 2006 avslås. Mötet konstaterar att det inte nått fram
till alla styrelseledamöter, att ändringsförslag avseende SPM-tävlingarna ska
vara förbundsstyrelsen tillhanda i samband med årens höstmöten, där
bidragsbeloppen fastställs.
f. En inkommen begäran från Bo S Carlsson om ekonomiska medel för internationellt utbyte i England under hösten 2006 för simlandslaget avslås.
g. En inkommen begäran från Hans Carlsson om 33.200 kronor till uttagningstävlingar inför NPM i orientering 2006 avslås. Mötet beslutar att orienteringssektionen får använda upp till 20.000 kronor till förberedelser inför NPMtävlingarna. Kassören uppdras att meddela beslutet till Hans Carlsson.
h. En inkommen begäran från Hans Carlsson om inköp av helt nya tävlingsdräkter till orienteringslandslaget avslås. Hans köpte in nya tävlingsdräkter och
uppvärmningskläder inför NPM i orientering 2004. Han är dock inte nöjd med
färgerna på de kläder han då köpte. Han påpekar även att det blir flera nya
deltagare i NPM-truppen. Mötet beslutar att det genom kassörens försorg ska
inköpas nya tävlingsdräkter och uppvärmningskläder endast till de nya landslagsdeltagarna. Det ska dock inköpas varsin extra tävlingströja till varje landslagstävlande, så att de har tillgång till ett tröjombyte. Mötet beslutar även att
tävlingsutrustningen för orienteringslandslaget ska vara personlig, eftersom
utrustningen slits kraftigt i samband med tävlingarna. Kassören uppdras att
meddela besluten till Hans Carlsson.
i. En inkommen begäran från Per Svartz om ekonomiska medel till landslaget i
golf för deltagande i en internationell tävling i Frankrike bordlägges. Frågan
om landslagstruppens storlek och sammansättning kommer att senare under
året att behandlas efter samråd med den grenansvarige i golf, som väljes vid
förbundsmötet.
j. Kassören begär att beslutet om att skänka bort hemmabanetallrikar till SPI:s
förbundsstyrelseledamöter upprives. Enligt skyttesektionen gjordes detta höstmötesbeslut efter ett missförstånd. Mötet beslutar att frågan bordlägges, och
att den ska tas upp igen efter en inventering av hemmabanetallrikarna.
k. En inkommen begäran från Björn Rohdin om bidrag till förberedelser inför
NPM i kraftsport bifalles med 20.000 kronor. Mötet beslutar att Rohdin i egenskap av kraftsportsektionens ordförande får besluta om hur dessa pengar ska
fördelas mellan bidrag till den riksomfattande tävlingen i bänkpress och styrkelyft samt övriga NPM-förberedelser. Kassören uppdras att meddela beslutet till
Björn Rohdin.
l. Överledarens roll vid stora mästerskap såsom NPM och EPM diskuteras.
Mötet beslutar att varje mästerskap ska föregås av ett budgetförslag, som ska
godkännas och fastställas av VU. Efter VU-beslut delegeras det ekonomiska
ansvaret till överledaren, som ska bevaka den aktuella budgeten.
m. Mötet beslutar att inköpta tävlingskläder till polislandslag generellt sett inte
ska vara personlig. Utrustning med vissa undantag ska insamlas och förvaras
genom grenansvarigs försorg. Ordföranden informerar övriga om, att den
nyligen beställda överdragsklädseln till skidlandslaget ska samlas in efter de
kommande NPM-tävlingarna.

n. Mötet beslutar att antalet deltagare i EPM och NPM alltid ska fastställas av
VU.
§5

Rapporter och skrivelser
a. Inkomna ändringsförslag avseende tävlingsregler från Bo S Carlsson bordlägges. Mötet beslutar om att de som vid det kommande förbundsmötet utses
som grenansvariga i friidrott, simning och cykel ska uppdras att se över
aktuella tävlingsregler. Kassören uppdras att meddela beslutet till Bo S
Carlsson. Kassören uppdras att meddela tävlingsansvariga för SPM i friidrott
och SPM i cykel vilka regler som gäller för årets SPM-tävlingar.
b. Mötet beslutar att hemmabanetävlingarna i bowling återupptas efter en begäran från grenansvarige Christer Skough. Mötet beslutar att den grenansvarige i bowling ska vara ansvarig för administration av hemmabanetävlingarna. Mötet uppdrar åt kassören att meddela Christer Skough om besluten.
c. En inkommen begäran från Flenpolisens Idrottsklubb om ”att få vara
vilande” bifalles.
d. En inkommen skrivelse från Thomas Hult, Södertäljepolisens idrotts- och
skytteklubb angående ”alternativt springskytte” översändes på remiss till SPI:s
skyttesektion.
e. En inkommen skrivelse från Ingemar Holmberg i Skövde angående fullständiga resultatlistor i tidningen Polisidrott och på hemsidan www.polisidrott.se
avslås, då detta skulle ta upp alldeles för stort utrymme i tidningen och på
hemsidan.
f. En inkommen skrivelse från Ulf G Olsson i Göteborg angående översyn av
tävlingsavgifter och arrangörsbidrag i samband med SPM-tävlingar diskuteras.
Mötet beslutar att SPI:s sektioner ska uppdras att se över tävlingsavgifter och
arrangörsbidrag. Sektionerna ska redovisa sina förslag till VU senast den 1
september 2006. Beslut om avgifter och bidrag ska göras av förbundsstyrelsen på det kommande höstmötet i samband med att den ekonomiska budgeten för verksamhetsåret 2007 fastställes.
g. Ordföranden lämnar en rapport från årets SPM på skidor i Örnsköldsvik.

§6

Kommande planering
a. Ordföranden kommer att delta som överledare vid NPM på skidor i Finland
den 20 till 24 mars.
b. Kassören redogör för planeringen inför EPM-kvalmatchen mellan Sverige
och Frankrike den 5 april i Stockholm.
c. Kassören kommer att delta som överledare vid studentmästerskapen på
Island den 27 till 30 april. De svenska uttagningarna till detta mästerskap
pågår för fullt.
d. Sekreteraren redogör för planeringen inför NPM i handboll i Åhus den 23 till
28 april.
e. Kassören redogör för planeringen inför EPM i friidrott i Prag den 25 till 28
maj, där fyra kvinnor kommer att tävla för SPI.
f. Ordföranden kommer att delta som överledare vid NPM i fältsport och
orientering i Norge den 13 till 16 juni.
g. Mötet beslutar att SPI ska representeras av två delegater vid USPEkongressen i Budapest den 20 till 22 oktober.
h. Mötet gör en genomgång och en uppdatering av SPI:s handlingsplan.

§7

Övriga frågor
a. Kanslisten informerar om att Svenska Polisidrottsförbundets förråd på polishuset Kronoberg måste utrymmas. Kanslistens förslag om att överföra sorterat
material till Riksarkiv bifalles.
b. En förfrågan från kanslisten om en viss punkt i stadgarna bordlägges till
vårens styrelsemöte.
c. Sekreteraren informerar om att hon vid nästa nordiska möte kommer att ta
upp ett ändringsförslag gällande anmälningsavgifter i samband med tävlingar
såsom NPM, EPM och landskamper.
d. Vice ordföranden informerar mötet om att han kommer att sända ut en
skrivelse till sektionerna angående regler för dispenser.
e. Kassören informerar om att han har försökt ta fram uppgifter för ett
kostnadsförslag inför ett EPM på skidor i Sverige 2009. Kassören har varit i
kontakt med de som arrangerade EPM på skidor i Norge och de som ska
arrangera EPM i Tyskland 2007. Kassören har även varit i kontakt med Skidsektionen. Inget kostnadsförslag kan dock presenteras i nuläget. Mötet
beslutar att beslut om EPM i skidor kommer att tas vid vårens styrelsemöte i
Stockholm den 5 april.
f. En inkommen förfrågan från Ingemar Larsson, Norrortspolisens idrottsförening gällande polismyndigheternas service till polisidrottsföreningarna
genom s k intresseavdrag för medlemsavgiften diskuteras. Ordföranden
meddelar att det finns ett centralt beslut från RPS om restriktivitet med
intresseavdrag som SPI inte kan påverka. Vice ordföranden meddelar dock,
att det finns lokala lösningar. Mötet uppdrar åt kanslisten att meddela Ingemar
Larsson om diskussionen.

§8

Nästkommande VU-möte
Mötet beslutar att nästa VU-möte ska att äga rum i Stockholm den 5 april
2006, om detta är möjligt beroende på tidsåtgången för VU-ledamötena i
samband med EPM-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Frankrike.

§9

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

