Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
PS/aa

Protokoll

SM2-2008

2008-04-06

Plats & tid:

Hörsalen, RPS, Kungsholmen, Stockholm, klockan 13.00 - 14.00.

Styrelsen:

Per Svartz
Lena Thuresson
Bo S Carlsson
Leif Andersson
Claes Mårtensson
Ingvar Widell

Övriga närvarande:

Rune Atterstig
Stig Danielsson
Hans Lehammer
Anette Andersson

Ingvar Widell
Ingalill Fransson
Johan Thedeby
Åke Marmsten
Jörgen karlsson

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar den nya styrelsen välkommen. Mötet
äger rum direkt efter förbundsmötet beroende på en stadgeändring.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

SPI:s firmatecknare
Mötet beslutar att ordföranden och kassören blir firmatecknare var och en för
sig.

§4

Valfrågor
a. Till kassör och kanslichef utses Leif Andersson.
b. Till vice ordförande utses Bo S Carlsson efter votering.
c. Titeln för Lena Thuresson beslutas vara ledamot i SPI:s verkställande
utskott.
d. Till ansvarig för frågor avseende tävlingsregler och dispenser utses Bo S
Carlsson.
e. Kassören informerar om att ordföranden enligt gällande bestämmelser ska
utse tre personer till medaljkommittén. Ordföranden uppger att han kommer
att göra detta inom kort.
f. Till styrelseledamot i SPIFAB utses Per Svartz.
g. Till styrelsesuppleant i SPIFAB utses Bo S Carlsson.
h. Till ledamot i NPIF:s styrelse utses Per Svartz.
i. Till ledamot i NPIF:s tekniska kommitté utses Bo S Carlsson efter votering.
j. Till representanter för SPI vid USPE:s kongress 2008 utses Per Svartz och
Bo S Carlsson.

§5

Ekonomi
a. Ordföranden informerar om sponsoravtal mellan SPI och SPIFAB inför EPM
på skidor 2009. Styrelsen godkänner avtalet.
b. Kassören föreslår att eventuell vinst från kommande EPM på skidor 2009 i
Sverige oavkortat ska användas till bidrag åt polisidrottsföreningarna och
länspolisidrottsförbunden. Mötet godkänner kassörens förslag.
c. Kassören föreslår inköp av förtjänsttecken och förtjänstmedaljer, då dessa
börjar ta slut i lager. Mötet godkänner förslaget och uppdrar åt kassören att
verkställa inköpen.
d. Kassören lägger fram ett förslag om att någon ska utses till tävlingskassör
inför EPM på skidor 2009. Mötet godkänner förslaget.

§6

Ställningstagande avseende avtal inför EPM på skidor 2009
a. Mötet avslår offerten från Hemavans Kursgård.
b. Mötet föreslår en fortsatt beredning av offerten från Tärnaby Fjällhotell AB.
c. Mötet föreslår en fortsatt beredning av offerten från Tärna IK Fjällvinden.

§7

Övriga frågor
a. Kassören föreslår att förbundet ska säga upp sitt avtal med Taxi 020. Mötet
godkänner förslaget och uppdrar åt kassören att säga upp avtalet.
b. Mötet beslutar att bidragen till SPM-arrangörerna ska utgå med samma
belopp som 2008.

§8

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum under hösten 2008.

§9

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, kanslist

