Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
S-OH/AA

Protokoll

VU1-2007

2007-02-16

Plats och tid:

Konferensrummet Grythyttan, Kungsholmen, RPS i Stockholm,
klockan 15.30 - 18.30.

Närvarande:

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

ordförande
vice ordförande (via telefon)
sekreterare
kassör
kanslist

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter justeringar.

§3

Föregående protokoll
Protokollet från VU-mötet den 17 november 2006 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Ekonomi
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 att revisionen för verksamhetsåret 2006 genomfördes i Stockholm den 24 januari 2007. Revisionerna godkände den ekonomiska redovisningen och tillstyrker att SPI:s styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2006.
c. Mötet diskuterar en ekonomisk plan inför EPM på skidor 2009.

§5

Kommande planering
a. Sekreteraren kommer med ett förslag om en tävlingsorganisation inför EPM
på skidor 2009. Mötet godkänner sekreterarens förslag.
b. Mötet beslutar att vårmötet ska äga rum i Stockholm den 21 april 2007.
c. Mötet beslutar att delta i EPM i handboll för damer 2008. Lagspelssektionen

uppdras att göra en inventering av spelarna. Kanslisten uppdras att meddela
lagspelssektionen beslutet.
d. Ordföranden informerar om att det inkommit två återbud till EPM på skidor
2007. I nuläget består den svenska truppen av åtta aktiva, tre lagledare och en
överledare.
e. Mötet beslutar att ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren ska resa
till den nordiska kongressen i Lillehammer den 11 - 13 maj 2007. Sekreteraren
ska inkomma med ett förslag till punkter att ta upp vid kongressen.
f. Mötet beslutar att delta vid innefotbollsturneringen Nordisk Kriminalkrönika
Cup i Tammerfors den 14 - 17 oktober 2007. Mötet beslutar att erbjuda SPMvinnarna i fotboll 2007 att delta i cupen. Kanslisten uppdras att meddela lagspelssektionen beslutet.
§6

Rapporter och skrivelser
a. Sekreteraren rapporterar från Nordiska Polisidrottsförbundets styrelsemöte i
Köpenhamn den 29 januari 2007, där det bland annat var diskussion om att i
NPM-tävlingarna integrera terränglöpningen i friidrotten, samt om att ta bort
5000-metersloppet. Datum för Norges Polisidrottsförbunds årsmöte är den 14
april och Danska Polisidrottsförbundets årsmöte den 18 april 2007.
b. Inkommen skrivelse från Jan Östlund i Västerås. Ordföranden har varit i
kontakt med länspolismästaren Ann Marie Orler i Västmanland. Ingen vidare
åtgärd. Kanslisten uppdras att meddela Jan Östlund beslutet.
c. Inkommen begäran från skyttesektionen angående att på försök införa skytte
med förstärkningsvapnet MP 5 vid hemmabanstävlingen i gevär & Kpist.
Mötet beslutar att införa detta på försök, och kanslisten uppdras att meddela
skyttesektionen beslutet.
d. Sekreteraren rapporterar från besöket av det finska inrikesministeriets polisavdelning, vilket ägde rum den 30 november 2006 på Polishögskolan i Solna.

§7

Övriga frågor
a. Kassören informerar om att reglerna vid SPM inte efterföljs, när det gäller att
stryka klasser med endast en deltagare. Kanslisten uppdras att informera de
grenansvariga om att se till att reglerna efterföljs.
b. Ett inkommet förslag från Magnus Cederlund, Weinco Grafiska om att SPIordföranden ska skriva en välkomsthälsning i programbladen bifalles av mötet.
Kanslisten uppdras att meddela Magnus Cederlund beslutet.
c. Kassören undrar om arrangörsbidraget vid SPM på skidor ska sänkas, då
vissa grenar är borttagna. Mötet beslutar att årets arrangerande förening ska få
bidrag utan sänkning.
d. Flera klagomål har inkommit angående leverens av plaketter från Sven
Zander. Kassören uppdras att prata med Sven Zander.
e. Mötet beslutar att SPI ska stå med som medarrangörer vid båtresan den 30
september till 1 oktober 2007 med M/S Cinderella. Sekreteraren utses som
kontaktperson.
f. Johan Thedeby, grenansvarig för bowling, undrar om de kan få bjuda in
Londonpolisen till SPM i bowling 2008. Londonpolisen spelar då utom tävlan
och utan någon kostnad för SPI. Mötet beslutar att Londonpolisen ska få
inbjudas. Kanslisten uppdras att meddela Johan Thedeby beslutet.
g. Johan Thedeby undrar över NPM i bowling. Förbundssekreteraren informerar om att bowlingen inte kommer att ingå i programmet för NPM i nuläget, då

det bara är Sverige och Danmark som spelar bowling. Kanslisten uppdras att
meddela Johan Thedeby beslutet.
h. SPM i bowling firar 50 år i år. Johan Thedeby undrar om han kan få köpa in
klistermärken till tävlingen. Mötet beslutar att Johan Thedeby ska få köpa in
klistermärken, och kanslisten uppdras att meddela Johan Thedeby beslutet.
i. Diskussion om anmälningsavgifter vid SPM. Mötet beslutar att kassören ska
se över anmälningsavgifterna och komma med ett förslag till styrelsemötet den
21 april 2007.
j. Johan Wallin, arrangör av årets SPM i rinkbandy, har ringt kansliet angående
att kostnaderna för hallhyror i Stockholm är stora, och att arrangörsbidraget
inte täcker kostnaderna. Mötet beslutar att Stockholmspolisens IF ska få ett
extra bidrag på 5.000 kronor. Kanslisten uppdras att meddela Johan Wallin
beslutet.
k. Vice ordföranden informerar om marknadsföring av Nordisk Kriminalkrönika i
form av affischer, pocketböcker etc vid SPM och NPM.
§8

Nästkommande VU-möte
Mötet beslutar att nästa VU-möte ska äga rum i Stockholm den 20 april 2007,
klockan 15.00.

§9

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

