Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
PS/AA

Protokoll

VU3-2008

2008-09-08
Plats & tid:

Svenska Polisidrottsförbundets kansli, RPS, Stockholm,
klockan 17.00 - 20.30

Närvarande:

Per Svartz
Bo S Carlsson
Leif Andersson
Anette Andersson

Med via telefon: Lena Thuresson

ordförande
vice ordförande
kassör
kanslist
ledamot

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

Föregående protokoll
VU-mötesprotokollet från den 5 april 2008 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Tagna beslut och vidtagna åtgärder
a. Vid styrelsemötet i samband med förbundsmötet den 6 april 2008 genomfördes omröstningar vid valen till vice ordförande och ledamot av tekniska
kommittén i det nordiska förbundet. Vid rösträkningen uppkom ett fel genom
att valberedningens ordförande kom att räknas in i styrelsen. Sedan felet
påtalats (veckan efter styrelsemötet) utreddes frågan om beslutets rättsverkan. Utredningen visade att omröstningen måste göras om. Valet
genomfördes därefter genom poströstning. Resultatet innebar ingen saklig
förändring av det ursprungliga röstningsresultatet.
b. Den 27 maj 2008 tog VU ett beslut via GroupWise att SPI inte ska delta vid
EPM i fotboll 2009 eller vid NPM i handboll för herrar och damer 2009.
Anledningen till besluten är kostnadsskäl.
c. Den 7 april 2008 erbjöd sig kassören via GroupWise till ordföranden och till
vice ordföranden att åta sig tävlingskassörskapet vid kommande EPM på
skidor 2009. Den 6 maj erbjöd sig kassören muntligen vid ett möte mellan
honom och ordföranden att vara tävlingsledare samt tävlingskassör vid
ovan nämnda tävling. Den 27 juni tackade ordföranden per telefon muntligen nej till kassörens erbjudande, då förberedelserna inför EPM ska fortgå
enligt den plan, som tidigare har presenterats för SPI:s styrelse.

§5

Ekonomi
a. Kassören redovisar aktuella resultat- och balansrapporter. Mötet godkänner
kassörens redovisning
b. Kassören informerar om att 2008 SPM i innebandy uteblir på grund av brist
på arrangör. Mötet godkänner ett förslag från kassören om att de 15 000 kr,
som skulle ha utbetalats till SPM-arrangören, istället reserveras till förberedelsekostnader inför EPM på skidor 2009. 6 032 kr av dessa 15 000 kr har
dock redan använts.

§6

EPM på skidor 2009
a. Projektets koordinator Lena Thuresson informerar om uppdateringar av
organisationsschemat och om att arbetet fortsätter enligt planerna.

§7

Rapporter
a. Sverige kom fyra vid EPM i handboll för damer i Norge. Det var ett mycket
bra och välorganiserat arrangemang.
b. Sverige kom fyra vid EPM i handboll för herrar i Ungern. De svenska
ledarna ”gav såväl ris som ros” till arrangörerna.
c. Sverige har arrangerat NPM i friidrott och terränglöpning i Motala. Dennis
Johansson svarade för ett mycket bra och välorganiserat arrangemang.
d. Ordföranden har deltagit vid NPIF:s styrelsemöte i Danmark. Några av
mötets punkter var Lena Thuressons kandidatur till USPE-president samt
Sveriges beslut om att inte delta vid NPM i handboll 2009.
e. Inget nytt att rapportera från USPE.
f. Ordföranden och vice ordföranden har deltagit vid SPIFAB:s styrelsemöte.
g. SPM i springskytte, pistolskytte och orientering har nu avgjorts. Samtliga
arrangemang var mycket lyckade.

§8

Inkomna skrivelser
a. En inkommen skrivelse från Anders Norberg, Halmstadspolisens idrottsförening, om att få arrangera en tävling i styrkelyft/bänkpress. Frågan
bordläggs till höstens styrelsemöte.
b. En inkommen skrivelse från Johan Westerlund om att få undersöka intresset för en motorcrosstävling för poliser. Kanslisten uppdras att meddela
Johan Westerlund om möjligheten att kunna få arrangera ett riksmästerskap.

§9

Övriga frågor
a. Mötet bifaller ett inkommet förslag om regeländringar i tävlingsbestämmelserna från Skyttesektionen.
b. Mötet bifaller Susanna Wigows ansökan om Stora grabbars märke.

§ 10

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

§ 11

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, kanslist

