Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
S-OH/AA

Protokoll

SM2-2007

2007-11-18

Plats:

CU:s lokaler, Kungsbron 21, Stockholm.

Tid:

Klockan 09.30 - 14.00.

Närvarande:

Sten-Olov Hellberg
Per Svartz
Lena Thuresson
Leif Andersson
Bo S Carlsson
Björn Rohdin
Anette Andersson

Ingvar Widell
Ingalill Fransson
Hans Carlsson
Rune Atterstig
Åke Marmsten
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 21 april 2007 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Rapport från VU-mötet
Ordföranden och sekreteraren rapporterar från VU-mötet den 17 november
2007. Se VU-mötesprotokoll.

§5

Ekonomi
a. Kassören presenterar aktuell balans- och resultatrapport.
b. Kassören presenterar en prognos avseende förbundets ekonomiska resultat
för verksamhetsåret 2007. Den av styrelsen beslutade budgeten för 2007
kommer att följas.
c. Kassören presenterar VU:s förslag till budget för verksamhetsåret 2008.
Budgeten godtas av mötet efter diskussioner och vissa ändringar.
d. Kassören presenterar VU:s förslag till åtgärder för att minska SPI:s kostnader inför EPM på skidor 2009:
• Kanslisten bokar resor, hotell och bankett åt de som ska respresentera förbundet under kommande SPM-tävlingar.

• Inga förskott kommer att utbetalas av kassören.
• Inga kostnader för träningsläger eller andra förberedelser inför EPM, NPM
eller polislandskamper kommer att godkännas. Handbolls- och fotbollslagen
undantas dock. Kostnader för att lagen ska träffas dagen innan kvalmatch eller
turnering kommer att godtas.
• Förbundskaptenerna i respektive sport ska lämna förslag till uttagning av
deltagare inför EPM, NPM och polislandskamp i god tid innan tävling. Detta
kommer att medföra att deltagarnas resor kan beställas tidigt, vilket minskar
förbundets resekostnader.
• SPI ska bekosta endast billigaste färdsätt, de matkostnader och det boende
som anges i kallelserna till deltagarna vid polislandslagsuppdrag. SPI ska inte
bekosta deltagarnas förtäring till eller från landslagsuppdrag.
• Endast styrelseledamöterna kallas till höstmötet 2008.
• Inga bidrag till polisidrottsföreningar och polisidrottsförbund betalas ut under
2008 samt 2009. Mötet godtar VU:s förslag.
§6

Långtidsplan – tävlingsverksamhet 2008
VU beslutar att förbundet ska delta vid:
• NPM i friidrott och terränglöpning i Motala, överledare - sekreteraren
• NPM i orientering i Danmark, överledare - ordföranden
• EPM-kval i handboll för herrar i Kristianstad, överledare - sekreteraren
• EPM i handboll för herrar i Ungern, överledare – vice ordföranden
• EPM i handboll för damer i Norge, överledare - sekreteraren
• EPM i brottning i Ryssland, överledare - kassören
• Studentmästerskapen i Finland, grenansvarig för friidrott
• Polislandskamp i bowling i Sverige, grenansvarig för bowling

§7

Sektionernas redovisning
• Allmänna sektionen - Bo S Carlsson informerar om att det finns arrangörer till
SPM på cykel, till SPM i halvmaraton och till SPM i friidrott fram till 2010. Till
SPM i simning är arrangörerna klara fram till 2011. Det sker ett försök till att
permanenta SPM i friidrott på Polishögskolan i Solna. Det var i år rekord i antal
deltagare vid årets SPM i halvmaraton.
• Bollsektionen – (ingen från sektionen deltar vid mötet) Leif Andersson
informerar om att årets EPM i bordtennis var fantastiskt lyckat ur svensk
synvinkel sett. Samtliga svenskar vann EPM-medaljer, och kronan på verket
var Susanna Wigows guld i damsingeltävlingen. Han informerar vidare om att
det var hård konkurrens vid EPM i tennis i Monaco och att det fortfarande finns
ett stort intresse i Sverige för sporterna golf och bowling.
• Kraftsportsektionen - Björn Rohdin informerar om att det finns ett betydande
problem inom kraftsporten på grund av för få nya deltagare.
• Lagspelssektionen - Ingvar Widell informerar om det kommande EPM-kvalet i
Kristianstad för handbollsherrarna. Han berättar också att sektionen har haft
svårigheter med representation vid SPM under 2007 beroende på att de grenansvariga har haft ont om tid.
• Orienteringssektionen - Hans Carlsson informerar om, att det finns arrangörer
till SPM i orientering fram till år 2011. Han berättar att det svenska polislandslaget för egen bekostnad kommer att resa till en orienteringstävling i Skottland.
Det finns en bra internationell topp inom svensk polisorientering men bredden
saknas.

• Skidsektionen - Åke Marmsten informerar om, att det är svårt att få arrangörer
till SPM på skidor från och med 2009.
• Skyttesektionen - Ingalill Fransson informerar om årets EPM i skytte i
Frankrike, där det svenska polislandslaget lyckades bra och vann bland annat
en silvermedalj.
§8

Uppföljning av SPI:s handlingsplan
Ändringar görs i handlingsplanen inför perioden 2008 – 2011. Se hemsidan
(www.polisidrott.se).

§9

Regler och motioner
a. Skidsektionens Åke Marmsten föreslår att ha patrulltävlan vilande vid SPM
på skidor. Mötet bifaller förslaget och uppdrar åt kanslisten att ändra på hemsidan.
b. Förslag från skyttesektionens Lennart Rehnström om ändring av tävlingsbestämmelser i springskytte. Mötet bifaller förslaget och uppdrar åt kanslisten
att ändra på hemsidan.
c. Inkommen skrivelse från Hans Modin angående Göstas hederspris i terränglöpning. Mötet beslutar att priset ska leva vidare och uppdrar åt kanslisten att
meddela Hans Modin styrelsens beslut.

§ 10

Information
a. Lena Thuresson rapporterar från NPIF:s verksamhet.
b. Lena Thuresson rapporterar från USPE:s verksamhet.

§ 11

Övriga frågor
a. Mötet beslutar om vilka som ska skriva ledarna i tidningen Polisidrott 2008.
b. Förslag till nya anmälningsavgifter vid SPM. Mötet bifaller förslaget och uppdrar åt kanslisten att ändra på hemsidan.
c. VU tar upp frågan om det finns intresse för ev. fler samarrangemang med
Svenska Brand- och Räddningstjänstens Idrottsförbund. Det finns ett intresse
att anordna skidor, men inte bordtennis, då det är en utslagstävling. Kanslisten
uppdras att meddela Hans Eriksson och Magnus Rask styrelsens beslut.

§ 12

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum under våren 2008 i anslutning till
förbundsmötet.

§ 13

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

