Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
S-OH/AA

Protokoll

SM1-2007

2007-04-21

Plats:

Konferensrum Hastings, Scandic Järva Krog i Stockholm.

Tid:

Klockan 09.00 - 13.00.

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg
Per Svartz
Leif Andersson
Anette Andersson
Bo S Carlsson
Björn Rohdin
Åke Marmsten

Ingvar Widell
Ingalill Fransson
Hans Carlsson
Rune Atterstig
Hans Lehammer
Stig Danielsson

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 18 november 2006 godkänns och läggs till
handlingarna.

§4

Rapport från VU-möte
Ordföranden rapporterar från VU-mötet den 20 april 2007.

§5

Ekonomisk redovisning
a. Kassören presenterar de slutliga balans- och resultatrapporterna för verksamhetsåret 2006 samt en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2007. Det
negativa resultatet för 2006 blev slutligen -568.268 kronor och 8 öre. Underskottet är dock betydligt mindre än vad som budgeterats av SPI:s styrelse.
b. Kassören informerar om ett personligt önskemål, att SPI ska eftersträva så
billiga resor som möjligt vid internationella tävlingar, vilket bland annat möjliggörs om trupperna tas ut i god tid.
c. Kassören informerar om ett VU-beslut om inköp av nya träningsoveraller
samt av pikétröjor, så att det i fortsättningen kommer att finnas ett lager av
overaller och pikétröjor.

Avsikten är att varje ny polislandslagsman/-kvinna ska erhålla en overall, en
pikétröja och en ryggsäck i samband med landslagsuppdrag.
§6

Långtidsplan
a. Ordföranden informerar om gårdagens VU-mötesdiskussion angående
kommande EPM på skidor. Det ska utses en projektledare, som bland annat
ska ta hand om sponsringsfrågan samt om kringarrangemang. Idrottsföreningen Fjällvinden i Tärnaby har åtagit sig att arrangera tävlingen på plats. SPI
måste ge besked till hotellägaren i Tärnaby senast den 1 februari 2008, om
tävlingen ska bli av i mars 2009 eller senare. Ordföranden och vice ordföranden ska försöka få till stånd ett möte med rikspolischefen Stefan Strömberg
under maj 2007. SPI måste ta ett slutgiltigt beslut senast den 1 februari 2008,
om EPM på skidor går att genomföra i mars 2009. Mötet beslutar att ge VU
mandat att fortsätta med planeringen.
b. Mötet beslutar att samtliga nuvarande SPM-grenar ska kvarstå under 2008.

§7

Sektionernas redovisning
• Allmänna sektionen - Bo S Carlsson informerar om att det finns arrangörer
till SPM i cykel, halvmaraton, simning och friidrott fram till 2009.
• Bollsektionen - Leif Andersson informerar om kommande EPM i bordtennis
och tennis, samt om ett framgångsrikt deltagande vid en bowlingtävling i
England.
• Kraftsportsektionen - Björn Rohdin informerar om en kommande poliscup i
styrkelyft 2007. Leif Andersson rapporterar från EPM i judo i Moskva.
• Lagspelssektionen - Ingvar Widell informerar om kommande NPM i fotboll i
Århus. EPM-kvalmotståndare i handboll avgörs vid lottning i maj i Aten. Han
berättar också att det var svårt att få tag på en arrangör till SPM i fotboll
2007, och att dispenser i samband med SPM i handboll ska ges med ett år i
taget.
• Orienteringssektionen - Hans Carlsson meddelar att det finns arrangörer till
SPM i orientering fram till år 2010. Han informerar om en kommande
orienteringstävling i Ungern.
• Skidsektionen - Åke Marmsten rapporterar från EPM på skidor i Deggendorf,
där Sverige tog en bronsmedalj i skidstafetten för damer.
• Skyttesektionen - Ingalill Fransson informerar om att det är svårt att få arrangörer till SPM:s samtliga skyttegrenar. Hon informerar även om kommande
EPM i skytte.

§8

Uppföljning av SPI:s handlingsplan
Endast redaktionella ändringar i handlingsplanen görs efter förslag från sekreteraren.

§9

Regler och motioner
Inga inkomna motioner eller regeländringar.

§ 10

Information
a. Ordföranden rapporterar från Nordiska Polisidrottsförbundets verksamhet.
b. Ordföranden rapporterar att USPE:s nuvarande president avgår vid kongressen 2008.

§ 11

Övriga frågor
a. Kanslisten och vice ordföranden lägger fram ett förslag om nya anmälningsavgifter vid SPM. Mötet beslutar att bordlägga frågan till styrelsemötet hösten
2007.
b. Kassören uppmanar att SPI:s regler angående klasser vid SPM efterföljs.
c. Kanslisten önskar hjälp med en uppdatering av rekord och vandringspriser
på hemsidan.
d. Inkommen skrivelse från Anders Essman, vilken önskar avgå som grenansvarig för styrkelyft. Han föreslår Stefan Eklund som sin efterträdare. Mötet
beslutar att Anders Essman får avgå vid förbundsmötet 2008, men att Kraftsportsektionen kan adjungera Stefan Eklund fram tills detta möte. Björn Rohdin
uppdras att kontakta Anders Essman och Stefan Eklund.
e. Inkommen skrivelse från Daniel Jeppsson angående bidrag till VM i Kung fu
i Portugal. Bidragsansökan avslås. Mötet uppdrar åt kassören att informera
Daniel Jeppsson om att SPI endast ger bidrag åt föreningar och länsförbund,
samt att SPI har vissa idrottsgrenar på programmet, där Kung fu inte ingår.
f. Kassören har varit i kontakt med Sven Zander angående försening av
plakettleveranser. Zander har lovat att det inte ska upprepas. Kassören
informerade Zander om att fortsatta förseningar kan leda till att SPI byter
plakettleverantör.
g. Vice ordföranden lägger fram ett förslag om ändringar i stadgarna samt i
tävlingsbestämmelserna. Mötet bifaller förslaget. Kanslisten uppdras att ändra i
tävlingsbestämmelserna. Ändringar i stadgarna ska tas upp vid förbundsmötet
2008.

§ 12

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

§ 13

Mötets avslutning
Ordföranden överlämnar en gåva från förbundet till Ingalill Fransson, som fyllt
50 år.
Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Justeras:

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

