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Protokoll
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Plats:

Hotel Palace Lausanne, Schweiz i samband med USPE:s andra
europeiska polissportkonferens.

Tid:

Klockan 15.00 - 18.00.

Närvarande:

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

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
kanslist

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§3

Föregående protokoll
Protokollet från VU-mötet den 20 april 2007 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Ekonomi
a. Kassören presenterar resultatet för verksamhetsåret 2007. Budgeten för
2007 följs, vilket innebär en beräknad förlust om 40.000 kr för verksamhetsåret.
Just nu är tillgångarna 1.342.503,18 kr. Om budgeten håller, så innebär det att
de samlade tillgångarna vid årets slut uppgår till 842.601,02 kr.
b. Kassören lämnar förslag om 2007 års bidrag till länspolisidrottsförbund och
polisidrottsföreningar. Kassörens förslag innebär samma storlek på beloppen,
som de tre senaste åren. Förslaget godkänns och utbetalningarna påbörjas.

§5

SPI:s handlingsplan
Mötet beslutar att bordlägga frågan om förslag till ändringar i handlingsplanen
till nästa VU-möte.

§6

Kommande planering
a. VU beslutade via GroupWise den 31 april i år att SPI inte ska delta vid EPM i

terränglöpning. Beslutet fastställs av mötet. Sista anmälningsdagen till USPE
var den 31 april 2007. USPE har meddelats VU:s beslut att inte delta.
Skäl till beslutet:
• Sveriges resultat vid föregående EPM motsvarade inte förväntningarna.
• Inga svenskar förväntas placera sig individuellt bland de tio bästa.
• Inget SPM i terränglöpning de senaste två åren på grund av bristande
intresse.
b. VU beslutade via GroupWise den 31 juli i år att SPI inte ska delta vid EPM i
landsvägscykel 2008. Sista anmälningsdagen till USPE var den 31 juli 2007.
USPE har meddelats VU:s beslut att inte delta.
Skäl till beslut:
• Sveriges resultat vid föregående EPM motsvarade inte förväntningarna.
• Inga svenskar förväntas placera sig individuellt bland de tio bästa.
c. Arbetet med att arrangera NPM i friidrott (och terränglöpning) i Motala 2008
har påbörjats av Dennis Johansson, Leif Andersson och Lena Thuresson. VU
kommer löpande att få förslag om kostnadsbeslut vad gäller boende, mat etc.
VU ska ta de stora kostnadsbesluten, så att tävlingarna inte blir mer kostsamma än nödvändigt.
d. Planeringen inför EPM på skidor i Tärnaby 2009 fortsätter.
§7

Rapporter och skrivelser
a. Sekreteraren rapporterar från NPIF:s kongress i Lillehammer.
b. Kassören har via GroupWise rapporterat från EPM i bordtennis i England,
där svenskarna lyckades långt över förväntan. Samtliga fem svenskar tog
EPM-medalj, och svenskarna nådde medaljplats i varje klass man deltog i.
Susanna Wigow vann damklassen och därmed ett EPM-guld. Herrlaget vann
silver liksom mixedparet. Ett av herrdubbelparen tog brons.
c. Sekreteraren rapporterar från NPM i fotboll i Danmark, där Sveriges damlag
tog silver och herrlaget brons.
d. Sekreteraren rapporterar från SPM i handboll som avgjordes i Stockholm.
Endast tre herrlag och tre damlag deltog, vilket är betydligt mindre än förväntat.
Tävlingarna var mycket nära att ställas in.
e. Ingen rapport har inkommit från SPM i halvmaraton.
f. Ingen rapport har inkommit från SPM i friidrott. Däremot var tävlingarna nära
att ställas in på grund av för få anmälda deltagare. Det blev inga terränglöpningsklasser, då endast en löpare anmält sig.
g. Ingen rapport har inkommit från SPM i springskytte.
h. Svenska polislandslaget i orientering har på egen bekostnad deltagit med en
trupp vid en internationell polisorienteringstävling i Ungern. Svenskarna vann
flera klasser och dominerade tävlingarna.
i. En skrivelse har inkommit till SPI:s kansli från Hans Modin i Karlskoga angående Gösta Svanbergs vandringspris i terränglöpning.
Mötet beslutar bordlägga frågan till kommande höstmöte.
j. Muntligt klagomål har inkommit till SPI:s kansli från Ljungbys Alf Holmqvist
angående utdelning av medaljer vid SPM i halvmaraton i Göteborg.
Mötet beslutar att ta upp frågan med arrangören.
k. VU har uppmärksammat att SPI:s skyttesektion har anlitat en privat skytteklubb att arrangera årets SPM i pistolskytte.
Mötet beslutar om vidare diskussion vid nästa VU-möte samt vid kommande
höstmöte.

l. SPI:s skyttesektion saknar arrangör av årets SPM i gevär och kpist, då
Värmland fick avsäga sig arrangemanget p g a att polisledningen sade ifrån.
Frågan om att minska antalet SPM-grenar bör tas upp på allvar vid det kommande höstmötet. Skäl till kassörens önskemål om diskussion:
• Karlstadspolisens idrotts- och skytteförening blev enligt uppgift nyligen
förbjudna att arrangera nästa års SPM på skidor.
• Skyttesektionen har svårt att finna SPM-arrangörer.
• Skidsektionen har svårt att finna SPM-arrangörer.
• SPM i handboll och friidrott var mycket nära att ställas in p g a för få deltagare.
• Upprörda brev och telefonsamtal inkommer till SPI:s kansli från såväl aktiva
som ledare, för att anmälda personer/lag avanmäler sig från SPM eller inte
dyker upp alls.
• SPI behöver minska kostnaderna för att i framtiden kunna arrangera EPMoch NPM-tävlingar.
Mötet beslutar bordlägga frågan till kommande höstmöte.
§8

Nästkommande VU-möte
Mötet beslutar att nästa VU-möte ska äga rum preliminärt den 17 november i
samband med höstmötet i Stockholm den 18 november 2007.

§9

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

