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Protokoll
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Plats och tid:

Polishuset Davidshall i Malmö, klockan 14.00 – 18.30.

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg
Per Svartz
Lena Thuresson
Leif Andersson
Anette Andersson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
kanslist

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter justeringar.

§3

Föregående protokoll
Protokoll från föregående VU-möte den 4 maj 2006 godkänns och läggs till
handlingarna.

§4

Ekonomi
a. Kassören presenterar aktuella balans- och resultatrapporter.
b. Kassören presenterar förbundets aktuella ekonomiska ställning.
c. Ordföranden meddelar att han beslutade om ett kompletterande inköp av
tävlingskläder för 5.225 kr till orienteringssektionen inför NPM i orientering.
d. Kassören lämnar ett förslag om att utöka reklamintäkterna inför EPM på
skidor 2009 i form av reklam på hemsidan samt på träningsoveraller. De inkomster som inkommer via denna reklamförsäljning ska ”öronmärkas” inför
EPM på skidor 2009. Mötet beslutar att kassören får i uppdrag att försöka utöka reklamintäkterna enligt hans förslag. Mötet beslutar även att ett policybeslut gällande reklam ska framarbetas.
e. Kassören presenterar ett förslag om utbetalning av 2006 års bidrag till polisidrottsföreningar och länspolisidrottsförbund. Mötet beslutar enligt kassörens
förslag. Föreningar och länsförbund erhåller därmed 500 kr för varje arrangerat klubbmästerskap och 1.500 kr för varje arrangerat länspolismästerskap.
Mötet beslutar att kassören ska utbetala bidragen för arrangerade länspolismästerskap till respektive länsförbund.

§5

Rapporter och skrivelser
a. Kassören redogör för ett muntligt önskemål från Bo S Carlsson om att få
ändra namn på allmänna sektionens grenar och grenansvariga. Mötet beslutar
att avslå Carlssons begäran. Mötet anser att grenarna terränglöpning och
maraton/halvmaraton sorterar under grenen friidrott.
b. Kassören läser upp ett inkommet e-mail från EvaMarie Törnström på SKL.
Den 1 juli 2007 föreslås SKL och RMV att slås ihop till en myndighet,
Forensiska Institutet (FORI), som står utanför polisväsendet. EvaMarie
Törnström undrar om SKL:s IF trots detta fortfarande får arrangera SPM i
simning under hösten 2007. Mötet beslutar att SKL:s IF ska få arrangera SPM
i simning 2007.
c. Kassören läser upp en inkommen skrivelse från Ulf G Olsson, som föreslår
att bidraget till SPM i golf ska minskas, och att bidraget till SPM i bandy ska
höjas med motsvarande summa pengar. Mötet avslår Olssons begäran. Mötet
påtalar att storleken på SPM-bidragen kommande år alltid fastställs vid
höstens styrelsemöte. Mötet beslutar att Ulf G Olsson ska tillsändas en kopia
av protokollet för kännedom.
d. Kassören lämnar en rapport från EPM i friidrott i Prag.
e. Ordföranden lämnar en rapport från NPM i orientering i Tromsö, där Sverige
vann två guld, tre silver och två brons.
f. Sekreteraren lämnar en rapport från EPM i fotboll i Tyskland, där värdnationen Tyskland tog hem guld och Frankrike tog silver.
g. Sekreteraren lämnar en rapport från USPE:s styrelsemöten i Moskva och i
Tyskland.

§6

Kommande planering
a. Mötet beslutar att Svenska Polisidrottsförbundet inte ska vara medarrangörer avseende den kommande dygnskryssningen med Cinderella den 1 till 2
oktober 2006.
b. Mötet beslutar att SPI inte ska delta vid EPM i maraton 2006.
c. Kassören informerar om det kommande inofficiella EPM:et i golf i Toulouse
den 18 till 23 september, där Sverige ska delta med ett herr- och ett damlag.
d. Kassören informerar om kommande NPM-tävlingar i kraftsport i Danmark
den 15 till 18 oktober 2006, där Sverige ska delta.
e. Kassören informerar om den kommande tennislandskampen i Oslo den 19
till 20 oktober 2006.
f. Mötet diskuterar planeringen inför den kommande USPE-kongressen i
Budapest.
g. Mötet beslutar att höstens styrelsemöte ska äga rum lördagen den 18
november 2006 i Stockholm. Kanslisten uppdras att boka konferenslokal, beställa resor och boka hotellrum till de som inte är bosatta i Stockholmsområdet.
h. Mötet diskuterar planeringen inför EPM på skidor 2009.
i. Mötet beslutar att ett dam- och ett herrlag ska anmälas till NPM i fotboll i
Danmark 2007.
j. Henrik Allgurin begär att SPI ska bekosta hallhyra upp till 5.000 kronor vid
en uttagningstävling i tennis, som han kommer anordna i Småland inför EPM i
Monaco 2007. Resor, boende och mat ska enligt grenansvarige Allgurin
bekostas av spelarna själva. Mötet beslutar bifalla Allgurins begäran.

§7

Övriga frågor
a. Vice ordföranden informerar från SPIFAB-mötet i Visby. Det framkom
önskemål om att tidningen Polisidrott ska ges ut i en större upplaga. Vice
ordförande och kanslisten uppdras att inkomma med förslag om hur en ökning
av tidningsbilagan ska hanteras.
b. Kassören uppdras att ombesörja att en engelsk presentation av Svenska
Polisidrottsförbundet publiceras på hemsidan (www.polisidrott.se).
c. Kanslisten uppdras att ta kontakt med Lars Lindahl på PVIT angående
tillgång till Intranet.
d. Svenska Polisidrottsförbundet har fått in svar angående tjänsteföreskrifter
vid utövande av idrott från alla polismyndigheter förutom Polismyndigheten
Värmland. Kanslisten uppdras att kontakta Polismyndigheten Värmland, och
att därefter göra en sammanställning av tjänsteföreskrifter med följande
kriterier:
• antal lediga dagar per år
• begränsningar avseende tjänstenära / ej tjänstenära grenar
• tjänstefordon
• övrigt
e. Mötet beslutar att den av USPE utsända enkäten angående medlemsländernas intäkter ska besvaras av kassören. Sekreteraren informerar övriga
om att en sammanställning av svaren på enkäten kommer att redovisas och
diskuteras vid den kommande USPE-kongressen i Budapest.
f. Mötet diskuterar frågor för sekreteraren att ta upp vid det kommande mötet
inom Nordiska Polisidrottsförbundets tekniska kommitté i Oslo den 26 till 27
september 2006.

§8

Nästkommande VU-möte
Mötet beslutar att nästa VU-möte ska äga rum fredagen den 20 oktober 2006 i
samband med USPE-kongressen i Budapest, samt att nästkommande VUmöte ska äga rum i Stockholm den 17 november 2006.

§9

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

