Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
S-OH/AA

Protokoll

VU4-2007

2007-11-17

Plats:

CU:s lokaler i Stockholm, Kungsbron 21.

Tid:

Klockan 10.00 - 17.30.

Närvarande:

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

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
kanslist

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

Föregående protokoll
Protokollet från VU-mötet den 5 augusti 2007 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

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 ett förslag till budget för verksamhetsåret 2008. Mötet
enas om ett budgetförslag, som kommer att presenteras för styrelsen under
morgondagens möte.
d. Kassören ifrågasätter tre inkomna fakturor. Mötet beslutar att fakturorna inte
ska betalas av SPI och uppdrar åt kassören att informera de berörda personerna om vad VU beslutat.
e. Kassören ifrågasätter vissa ekonomiska förslag och beslut avseende de
internationella tävlingsprogrammen. Mötet beslutar att VU i framtiden kommer
att mer aktivt diskutera kommande frågor, innan de internationella mötena äger
rum.

f. VU beslutade via GroupWise den 23 oktober 2007 att anta Dennis
Johanssons/SPI-kassörens kostnadsförslag inför NPM i friidrott 2008.
g. Kassören presenterar ett inledande förslag till budget inför EPM på skidor
2009, där alla kostnader ännu inte är medräknade. Kassörens avsikt är att den
som ska hålla i ekonomin i samband med EPM kan ta över budgetförslagsunderlaget och fylla på detta i samband med att kommande kostnader blir
kända.
Mötet beslutar om följande 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 endast bekosta 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.
§5

EPM på skidor 2009
Sekreteraren lägger fram ett organisationsförslag inför EPM på skidor 2009,
där samtliga sektioner får olika uppdrag och ansvarsområden. Se separat
schema.

§6

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

§7

Kommande planering
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

§8

Rapporter och skrivelser
a. Sekreteraren rapporterar från genomförda NPIF-sammanträden.
b. Sekreteraren rapporterar från genomförda USPE-sammanträden.

Resultat från dopingkontroller gjorda under 2006 och 2007 visar på följande:
• EPM i friidrott, Tjeckien, åtta prover tagna, samtliga negativa.
• EPM i fotboll, Tyskland, 13 prover tagna, samtliga negativa.
• EPM i triatlon, Schweiz, två prover tagna, samtliga negativa.
• EPM i maraton, Turkiet, 18 prover tagna, samtliga negativa.
• EPM på skidor, Tyskland, fyra prover tagna, samtliga negativa.
• EPM i judo, Ryssland, fyra prover tagna, samtliga negativa.
• EPM i bordtennis, England, inga prover tagna.
• EPM i skytte, Frankrike, 12 prover tagna, ett positivt.
• EPM i tennis, fyra prover tagna, en vägrade göra kontrollen, alltså positivt.
c. Rapport från SPM i orientering.
d. Rapport från SPM i pistolskytte samt från SPM i gevär & kpist.
e. Skidsektionens Åke Marmsten föreslår att ha patrulltävlan vilande vid SPM
på skidor. Frågan bordläggs till morgondagens styrelsemöte.
f. Inkomna skrivelser innehållande förslag från Tobias Kjell och Robert
Stenberg om SPM-status för multisport respektive rullskidor avslås. De
kommer dock att erbjudas att kalla sina respektive tävlingar på ”rullskidor” och i
”Swedish Police Adventure” för Riksmästerskap, vilket i så fall ska innebära
följande:
• SPI ska vara medarrangör.
• arrangören får gratis publicering av tävlingsinbjudan i tidningen Polisidrott och
på hemsidan (www.polisidrott.se).
• arrangören får gratis föreningsplaketter.
• arrangören får referat, resultat och bilder publicerade i tidningen Polisidrott.
Kanslisten uppdras att meddela Tobias Kjell och Robert Stenberg VU:s beslut.
g. Arrangörerna av den årliga tävlingen i ”dynamiskt skytte” kommer även de
att erbjudas att få kalla tävlingen för Riksmästerskap. Kanslisten uppdras att
meddela Christer Back VU:s beslut.
h. Inkommen skrivelse från Lars Staf om att få med fler motionärer vid SPM.
Mötet uppdrar åt kanslisten att fråga Lars om skrivelsen får publiceras i tidningen Polisidrott.
i. Inkommen begäran om extra anslag vid SPM på skidor 2008 i Falun. Mötet
beslutar att Falupolisens Idrottsklubb får skicka in en räkning på överskjutande
belopp efter tävlingens slut, då möjligen ett mindre tilläggsanslag kan utbetalas.
j. Inkommen begäran om extra anslag vid SPM i bandy 2008 i Stockholm.
Mötet beslutar att Stockholmspolisens Idrottsförening får skicka in en räkning
på överskjutande belopp efter tävlingens slut, då möjligen ett mindre tilläggsanslag kan utbetalas.
k. Förslag från skyttesektionens Lennart Rehnström om ändring av tävlingsbestämmelser i springskytte. Mötet bordlägger frågan till morgondagens
styrelsemöte.
l. Inkommen förfrågan från Jussi Huhtela i Finland om en innebandymatch
mellan Sverige och Finland. Mötet beslutar att inte delta av kostnadsskäl.
Kanslisten uppdras att meddela Jussi Huhtela VU:s beslut.
§9

Övrigt
a. Förslag till nya anmälningsavgifter vid SPM. Mötet beslutar föreslå de nya
avgifterna vid morgondagens styrelsemöte.
b. Mötet beslutar att förbundet ska representeras av en styrelseledamot
alternativt en grenansvarig vid varje SPM-tävling.

Mötet beslutar om nya representationsrutiner enligt följande:
• Kansliet ska meddelas i god tid vem som ska representera förbundet.
• Kansliet ska meddelas i god tid, om en tilltänkt representant inte kan delta.
I så fall ska kanslisten försöka ordna någon annan förbundsrepresentant.
• Kanslisten bokar resa, hotellrum och bankett inför varje SPM-representation.
c. Kanslisten uppdras att se till att en uniformsbärare finns med vid varje internationellt mästerskap. Kanslisten ska även rapportera till RPS vilka som burit
uniform utomlands vid SPI-uppdrag under året.
d. VU beslutade via GW den 12 september 2007 att av kostnadsskäl tacka nej
till ett erbjudande om en vänskapsmatch i handboll mellan Sverige och
Frankrike. Dominique Demoen har meddelats VU:s beslut av sekreteraren.
e. VU beslutade om ändringar av tävlingsbestämmelser i skidskytte via e-post
den 25 september 2007.
f. Inbjudan till symposium på Korfu 20 - 23 maj 2008. Mötet beslutar att inte
delta.
g. Kanslisten informerar om att hon har övertagit prenumerationsregistret för
tidningen Polisidrott från SPIFAB.
h. Priset som årets ledare utgår. Detta har tidigare bekostats av Statoil, som nu
har sagt upp avtalet med SPI.
i. Kassören önskar att förbundets skatteadress ändras till ”c/o Leif Andersson,
Kronborgsgränd 3, 2 tr, 164 46 Kista”, så att Skatteverkets brev anländer direkt
hem till honom, i stället för att dessa går omvägen via förbundets boxadress.
Mötet beslutar om adressändring enligt kassörens förslag.
§ 10

Brand- och Räddningstjänstens Idrottsförbund
Hans Eriksson och Magnus Rask från Svenska Brand- och Räddningstjänstens
Idrottsförbund rapporterar från årets två samarrangemangstävlingar i orientering och på cykel. Hans och Magnus tar upp frågan om SPI kan tänka sig fler
samarrangemang, t ex. på skidor och i bordtennis. VU bordlägger frågan till
morgondagens styrelsemöte.

§ 11

Nästkommande VU-möte
Nästkommande VU-möte ska äga rum den 23 januari 2008 i samband med
EPM-kvalet i handboll i Kristianstad.

§ 12

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

