Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
S-OH/LA

Protokoll

VU2-2006

2006-05-04

Plats och tid:

CU:s lokaler på Kungsbron 21, Stockholm, kl. 17.00 – 19.30

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg, ordförande
Per Svartz, vice ordförande
Lena Thuresson, sekreterare
Leif Andersson, kassör
Åke Marmsten, skidsektionen

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes efter justeringar.

§3

Föregående protokoll
Protokoll från föregående VU-möte godkänt sedan tidigare i samband med
styrelsemötet den 6 april 2006.

§4

Ekonomi
Kassören presenterar aktuella balans- och resultatrapporter. Kassören meddelar vidare att den fastställda budgeten för verksamhetsåret 2006 ser ut att
hålla.

§5

Rapporter och skrivelser
a. Kassören läser upp en inkommen skrivelse från Olof Pettersson i Varberg.
Olof föreslår att det ska arrangeras en form av ”olympiska spel” för poliser.
Mötet beslutar avslå förslaget, då det i det internationella tävlingsprogrammet
finns tävlingar av motsvarande slag, t ex World Police and Fire Games. Mötet
beslutar att Olof ska tillsändas ett svar från SPI.
b. Kassören läser upp en inkommen skrivelse från Oskar Hansson i Linköping.
Oskar föreslår att SPI ska arrangera SPM i inomhusklättring. Mötet beslutar
avslå förslaget i anledning av att SPM-programmet redan i nuläget är mycket
omfattande, och att det snarare är aktuellt att minska antalet SPM än att utöka
antalet. Mötet beslutar att Oskar ska tillsändas ett svar från SPI.
c. Kassören läser upp en inkommen skrivelse från Anders Idensjö i Ljungby.

Anders undrar över huruvida timanställda arrestantvakter får delta vid KM-,
LPM- och SPM-tävlingar eller inte. Mötet konstaterar att den som är
tillsvidareanställd inom sin respektive polismyndighet äger rätt att delta i de
aktuella tävlingarna, för timanställda måste detta bedömas från fall till fall.
Mötet beslutar att Anders ska tillsändas ett svar från SPI.
d. Kassören läser upp en inkommen skrivelse från Stig Olsson i Borlänge. Stig
föreslår att de uppgifter som fanns i ”den gamla matrikeln” ska införas på hemsidan. Kassören informerar om att kanslisten ska göra detta, när samtliga
gamla uppgifter kontrollerats och uppdaterats. Mötet beslutar att Stig ska
tillsändas ett svar
e. Kassören lämnar en rapport från Studentmästerskapen på Island. Det blev
bland annat svenska guld i damer individuellt och i damer lag. Arrangörsmässigt var dock tävlingarna mindre lyckade.
f. Kassören lämnar en rapport från Polisens Cup i styrkelyft och bänkpress i
Stockholm, där endast 11 personer deltog.
g. Sekreteraren lämnar en rapport från NPM i handboll i Åhus som blev en
arrangörsmässig och sportslig succé. Lagspelssektionen gjorde en mycket
bra insats, och de svenska herrarna vann guld samt de svenska damerna
vann brons.
h. Sekreteraren lämnar en rapport från SPM i handboll i Växjö.
i. Vice ordföranden lämnar en rapport från SPM i innebandy i Malmö.
k. Kassören rapporterar att USPE meddelat att SPI fått 6 straffpoäng i ”UEFA
Fair Play Cup”. Kassören sände till USPE:s kansli en skriftlig rapport via email till USPE om EPM-kvalmatchen mellan Sverige och Frankrike. Detta
ansågs inte tillräckligt. I anledning av att rapporten inte var skriven på rätt
blankett och att rapporten inte var undertecknad av domarna, så tilldelades
SPI de aktuella straffpoängen. Mötesdeltagarna är överens om åsikten att
straffpoängtilldelningen var orättvis, då uppgifterna om varnade spelare och
utvisad spelare tillsändes USPE:s kansli i tid. Mötet beslutade att sekreteraren
ska ta upp frågan i samband med det kommande mötet inom USPE:s styrelse.
l. Ordföranden informerar om att SPI begärt in tjänsteföreskrifter avseende så
kallad ”idrottsledighet” från samtliga länspolismästare i Sverige, för att kartlägga hur ledighetsreglerna tillämpas.
m. Sekreteraren informerar om att SPI sänt en skrivelse till polisutbildningarna
i Sverige, med begäran om att något form av intyg eller legitimation utfärdas
för de polisstuderande som tagits ut till internationella uppdrag för SPI.
§6

Planering
Åke Marmsten presenterar ett förslag om EPM på skidor 2009 i Tärnaby.
Mötet beslutar att Åke och kassören ska fortsätta att ta fram uppgifter om
möjligheten att arrangera EPM:et i Tärnaby och möjligheterna att få reklamintäkter i samband med detta arrangemang.

§7

Övriga frågor
a. Efter en diskussion om kvalgränser för polislandslagsdeltagare i samband
med NPM och EPM beslutar mötet om en ändring i handlingsplanen för att
göra den mera realistisk när det gäller EPM. En slutlig prövning av det uttagna
laget ska alltid göras av överledaren och VU.
b. Efter en diskussion angående frågorna om dispens i samband med SPM,
beslutar mötet att SPI:s lagspelssektion ska uppdras att inkomma med förslag

till dispensregler, som väsentligt ska avvika från dagens liberala praxis. Förslaget bör inkomma till VU innan nästkommande VU-möte.
c. Efter en diskussion om det kommande höstmötet beslutar mötet att kassören och sekreteraren ska undersöka olika förslag till plats och aktuella föreläsare.
§8

Nästkommande VU-möte
Mötet beslutade att nästa VU-möte blir tisdagen den 29 augusti i Malmö.

§9

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Leif Andersson
Kassör

