Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
S-OH/AA

Protokoll

VU4-2006

2006-10-22

Plats och tid:

Ibis hotell i Budapest i samband med 32:e USPE-kongressen,
klockan 10.00 – 11.30.

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 29 augusti 2006 godkänns och läggs
till handlingarna.

§4

Ekonomi
a. Kassören presenterar aktuella balans- och resultatrapporter.
b. Kassören presenterar förbundets aktuella ekonomiska ställning.

§5

Rapporter och skrivelser
a. Sekreteraren redogör från Nordiska Polisidrottsförbundets tekniska
kommittés möte i Oslo den 27 september 2006.
b. Vice ordföranden redogör för ett regeländringsförslag, som inkommit från
lagspelssektionen. Ändringsförslaget handlar om ändringar av regler samt
dispenser i samband med SPM i handboll. Frågan bordläggs till nästa VUmöte.
c. Vice ordföranden redogör från USPE:s europeiska golfcup i Toulouse den
20 till 22 september 2006. Kostnaderna kommer att rymmas inom tidigare lagd
budget. Mötet beslutar om deltagande i Toulouse med en överledare, en
lagledare, tre damer och tre herrar.
d. Kassören informerar om att flera aktiva lämnade återbud inför NPM i

kraftsport i Danmark. Mötet diskuterar att vid nästkommande styrelsemöte
föreslå att de aktiva fortsättningsvis debiteras resekostnaderna i de fall man
lämnar återbud utan giltigt förfall såsom sjukdom och dödsfall i familjen. Hur
det konkreta förslaget ska lyda kommer att diskuteras vidare vid nästkommande VU-möte.
e. Kassören lämnar en rapport från årets SPM i fotboll.
§6

Kommande planering
a. Inför det kommande VU-mötet den 17 november 2006 beslutar mötet att
vice ordföranden ska redovisa förslag om eventuell uppdatering avseende:
• SPI:s stadgar
• SPI:s sponsringspolicy
• Dispenser i samband med SPM-tävlingar
• Regler för SPM i handboll
b. Mötet beslutar att Dennis Johansson, grenansvarig för friidrott och mångkamp, föreslås att bli Svenska Polisidrottsförbundets representant vid kommande nordiska studentmästerskap. Kanslisten uppdras att tillfråga Dennis
Johansson, om denne är beredd att åta sig detta uppdrag.
c. Mötet beslutar att sekreteraren vid nästkommande VU-möte ska redovisa ett
förslag om ändring av SPI:s handlingsplan.
d. Sekreteraren informerar om en eventuell Nordisk Kriminalkrönika Cup i
innefotboll för klubblag under 2007. Mötet beslutar att avvakta med fortsatt
planering inför denna tävling, då tävlingen först ska diskuteras vid ett möte
mellan NPIF och Conrad Tengnagel.

§7

Övriga frågor
a. Kassören informerar om fortsatt arbete för att SPI ska få eventuella reklamintäkter.
b. Kanslisten informerar om att hon varit i kontakt med IT-enheten på RPS
angående IntraPolis. Ansökan om behörighet till publiceringssystemet har nu
insänts. Kanslisten ska snarast möjligt genomföra en utbildning, innan tillträde
beviljas SPI till IntraPolis.
c. Mötet beslutar om ”Årets ledare 2006”. Beslutet ska meddelas vid höstmötet.

§8

Nästkommande VU-möte
Mötet beslutar att nästa VU-möte ska äga rum i Stockholm fredagen den 17
november 2006, klockan 16.00.

§9

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

