Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
S-OH/AA

Protokoll

SM1-2008

2008-04-05

Plats:

CU:s lokaler, Kungsbron 21, Stockholm.

Tid:

Klockan 13.00 – 16.30.

Närvarande styrelseledamöter:

Sten-Olov Hellberg
Per Svartz
Lena Thuresson
Leif Andersson
Claes Mårtensson

Hans Carlsson
Ingalill Fransson
Åke Marmsten
Ingvar Widell
Bo S Carlsson

Övriga närvarande:

Stig Danielsson
Ingemar Jonsson
Anette Andersson

Hans Lehammer
John-Åke Andersson

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Claes Mårtensson hälsas
särskilt välkommen som ny representant för RPS.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 18 november 2007 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Rapport från VU-mötet
Ordföranden och sekreteraren rapporterar från VU-mötet den 5 april 2008.

§5

Ekonomi
a. Kassören redovisar aktuell ekonomisk ställning. Mötet godkänner kassörens
redovisning.
b. Kassören presenterar en prognos avseende förbundets ekonomiska resultat för
verksamhetsåret 2008. Prognosen visar på att den av styrelsen beslutade
budgeten för 2008 ser ut att hålla, vilket i så fall innebär ett årsresultat om
plus/minus noll.
c. VU:s beslut via GroupWise 2008-02-13 om att inte ändra budgeten från höstmötet

2007 kvarstår. Frågor om eventuella tillkommande kostnader bordläggs till det
kommande styrelsemötet.
§6

EPM på skidor 2009
a. Sekreteraren lägger fram ett uppdaterat organisationsförslag och informerar om
hur långt de olika grupperna har kommit.
b. Vice ordföranden informerar om ett förslag till sponsoravtal mellan SPI och
SPIFAB.
c. Ordföranden och vice ordföranden informerar om mötet den 4 april 2008 med
tillförordnade rikspolischefen Bengt Svenson. Mötet ägde rum i en mycket
konstruktiv och positiv anda, och innehållet var bland annat:
• Bidrag till EPM på skidor.
• Förbundssekreterarens kandidatur till ordförandeposten i USPE.
• Kommande avtal mellan RPS och SPI.
• Nya RPS-representanten, Claes Mårtensson (SPI:s styrelse).
• Villkor för ledigheter för poliser vid tävlingar.

§7

Sektionernas redovisning
• Allmänna sektionen - Bo S Carlsson informerar om det verkar bli ett nytt rekord i
antal deltagare vid kommande SPM i halvmaraton.
• Bollsektionen – (ingen från sektionen deltar vid mötet) kassören informerar om
årets SPM i bordtennis.
• Kraftsportsektionen – (ingen från sektionen deltar vid mötet) kassören informerar
om kommande EPM i brottning.
• Lagspelssektionen - Ingvar Widell informerar om kommande EPM i handboll för
damer i Norge och herrar i Ungern, samt från årets SPM i bandy. Åke Marmsten
rapporterar från årets SPM i rinkbandy.
• Orienteringssektionen - Hans Carlsson berättar att det svenska polislandslaget
på egen bekostnad kommer att resa till en orienteringstävling i England. Han
informerar också om kommande NPM i orientering i Danmark.
• Skidsektionen - Åke Marmsten informerar om att det var över 100 deltagare vid
SPM på skidor i Falun, vilket var mycket glädjande för skidsporten.
• Skyttesektionen - Ingalill Fransson informerar om årets SPM i luftvapen.

§8

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

§9

Antal SPM-grenar
Mötet beslutar att samtliga SPM-grenar kvarstår under 2009.

§ 10

Regler och motioner
a. Inkommen förfrågan från Rolf Johansson, Falupolisens idrottsklubb, om SPI kan
köpa in ett datorprogram för resultat och resultatlistor i samband med SPM har
avslagits av VU. Ordföranden i skidsektionen informerar om, att han ska försöka
få tillgång till ett redan befintligt program.
b. En inkommen skrivelse från Anders Hällje, SPIF judo, gällande ombildning till en
alliansförening diskuteras. Frågan har av VU bordlagts för ytterligare beredning
av vice ordföranden.

§ 11

Information
a. Sekreteraren har inget nytt att rapportera från NPIF.
b. Sekreteraren har inget nytt att rapportera från USPE.

§ 12

Övriga frågor
a. Ordföranden i allmänna sektionen, Bo S Carlsson, informeras om VU:s beslut att
avslå deltagande i den internationella simtävlingen i Tyskland.

§ 13

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte planeras att äga rum direkt efter årets förbundsmöte.

§ 14

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

