Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
S-OH/AA

Protokoll

VU2-2008

2008-04-05

Plats:

CU:s lokaler, Kungsbron 21, Stockholm.

Tid:

Klockan 09.30 – 12.30

Närvarande:

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

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
kanslist

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

Föregående protokoll
Protokollet från VU-mötet den 23 januari 2008 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

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.

§5

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.
§6

Rapporter och skrivelser
a. Sekreteraren har inget nytt att rapportera från NPIF.
b. Sekreteraren har inget nytt att rapportera från USPE.
c. En inkommen inbjudan om en internationell simtävling i Tyskland i
november 2008 avslås, då denna inte är en officiell polisidrottstävling.
Deltagarna får självklart delta på egen bekostnad. Den grenansvarige för
simning ska meddelas VU:s beslut under det kommande styrelsemötet.
d. En inkommen förfrågan från Rolf Johansson, Falupolisens idrottsklubb, om
SPI kan köpa in ett datorprogram för resultat och resultatlistor i samband
med SPM avslås. Det är svårt att finna ett datorprogram, som täcker SPI:s
samtliga 19 grenar. I beslutet deltog inte ordföranden, då han anser sig
jävig i frågan. Kanslisten uppdras att meddela Rolf Johansson VU: s beslut.
e. En inkommen skrivelse från Anders Hällje, SPIF judo, gällande ombildning
till en alliansförening diskuteras. Frågan bordläggs för ytterligare beredning
av vice ordföranden. Kanslisten uppdras meddela Anders Hällje VU:s
beslut.

§7

Övriga frågor
Kassören informerar om att det har inkommit en förfrågan om förnyelse av
utgivningsbevis för periodisk skrift från Patent- och registreringsverket. Mötet
uppdrar åt kassören att förnya utgivningsbeviset.

§8

Nästkommande VU-möte
Nästkommande mötesdag för VU avgörs efter det kommande förbundsmötet.

§9

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

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist

