Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
PS/aa

Protokoll

SM1-2009

2009-04-18
Plats & tid:

Konferenslokal på Park Inn Hotell i Solna, kl. 10.00 – 16.30.

Styrelsen:

Per Svartz
Bo S Carlsson
Leif Andersson
Björn Rohdin
Ingvar Widell

Ingalill Fransson
Dennis Johansson
Åke Marmsten
Jörgen Karlsson

Övriga:

Stig Danielsson
Rune Atterstig

Hans Lehammer
Anette Andersson

§1

Mötets öppnande
Ordföranden Per Svartz öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

Föregående protokoll
a. Styrelsemötesprotokollet från den 4 oktober 2008 godkänns och läggs till
handlingarna.
b. Ordföranden rapporterar från VU-mötet den 4 februari 2009.

§4

Tagna beslut & vidtagna åtgärder
a. Den 16 februari 2009 beslutade VU via GroupWise att SPI inte ska delta vid EPM
i simning p.g.a. ekonomiska skäl.
b. Den 24 februari 2009 beslutade VU via GroupWise att överklaga PRV:s beslut om
förfallet utgivningstillstånd avseende tidningen Polisidrott. Överklagandet återtogs
senare efter en kontakt mellan kassören och personal vid PRV.
c. Mats Thomassons ansökan om Stora Grabbars Märke beviljades den 6 april 2009
av ordföranden efter förslag från medaljkommittén.

§5

EPM på skidor
a. Ordföranden rapporterar att EPM på skidor 15 - 20 mars 2009 blev ett lyckat
arrangemang.
b. Åke Marmsten rapporterar att årets EPM på skidor resultatmässigt blev det bästa
någonsin för skidpolislandslaget.

c. Styrelsen beviljar Lena Thuressons begäran om ett lån på 20 000 kronor till EPMkommittén. Kassören uppdras att göra överföringen. Pengarna kommer att
användas till att betala de återstående fakturorna avseende arrangemanget ”EPM
på skidor 2009”. Den ekonomiska redovisningen kommer att sammanställas och
slutföras. Därefter kommer denna att överlämnas till SPI:s revisorer för granskning.
§6

Ekonomi
a. Kassören Leif Andersson redovisar resultatet för SPI:s verksamhetsår 2008 samt
balansräkningen den 31 december 2008. Styrelsen godkänner redovisningen.
b. Kassören presenterar en prognos avseende SPI:s ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2009. Styrelsen godkänner prognosen.
c. Kassören tar upp frågan om framtida inkomstkällor. Styrelsen beslutar att frågan
ska diskuteras ingående vid det kommande höstmötet.
d. Styrelsen avslår en inkommen ansökan om bidrag från dopingdömda Hanna
Öberg med motiveringen att:
• Domen/straffet är personligt
• Hanna har dömts till straff enligt USPE:s gällande dopingregler
• SPI:s överledare Lena Thuresson har inte brustit i sin information
e. Styrelsen utser ordföranden och kassören till förhandlare inför kommande avtalsförhandlingar med RPS och SPIFAB.
f. Styrelsen avslår en inkommen ansökan från Gotlandspolisens IF:s Roger Nyd
avseende bidrag till hallhyra inför SPM i rinkbandy 2009. Kassören uppdras att
meddela beslutet till Gotlandspolisens IF.
g. Kassören begär att SPI ska göra ett bankbyte från Nordea till Handelsbanken av
praktiska skäl. Kassören begär även att SPI:s sekreterare Anette Andersson ska
uppdras att teckna ett av de nya kontona vid Handelsbanken. Det sistnämnda kontot
ska användas av sekreteraren vid resebeställningar och liknande. Styrelsen beslutar
att kassören ska låta öppna tre nya konton på Handelsbanken. Ett av dessa konton
ska tecknas av Anette Andersson, kassören och ordföranden var och en för sig. De
övriga två kontona vid Handelsbanken ska tecknas av kassören och ordföranden var
och en för sig. Styrelsen beslutar även att kassören vid lämpligt tillfälle ska avsluta
bankkontona vid Nordea Bank.
h. Styrelsen beslutar att SPI ska göra en ansökan till USPE om EPM-bidrag för
arrangemanget av 2009 års EPM på skidor. Styrelsen uppdrar åt kassören att upprätta en skriftlig bidragsansökan och att sända denna till USPE.

§7

Tävlingsverksamheten 2010
a. Styrelsen fastställer 2010 års SPM-grenar. Styrelsen beslutar att grenen bandy
stryks från SPM-programmet. 2009 års SPM i bandy, som genomförs i Göteborg i
december i år, blir den sista SPM-tävlingen i bandy. Kassören uppdras att meddela
arrangören Ulf G Ohlsson SPI:s beslut, så att denne kan informera deltagarna i årets
mästerskap.
b. Styrelsen beslutar att höja SPM-bidragen för friidrott och halvmaraton med 5 000
kronor vardera. Bidragen till arrangörerna av SPM i friidrott och halvmaraton 2010
kommer därmed att bli 15 000 kronor vardera.
c. Styrelsen beslutar att landslagsuppdragen under 2010 blir följande:
• NPM i orientering & fältsport i Sverige
• NPM i kraftsport på Island
• EPM i maraton i Tjeckien
• EPM i handboll för damer i Tyskland

• EPM i friidrott i Ukraina
• Landskamp i bowling i Danmark
§8

Information
a. Det finns ingen ny information om NPIF, då det inte har varit något möte sedan
SPI:s förra styrelsemöte.
b. Det finns ingen ny information från UPSE. Lena Thuresson har löpande informerat
SPI:s styrelse om USPE:s verksamhet via GroupWise.
c. Ordföranden informerar från sammanträden inom SPIFAB.
d. Ordföranden informerar om att en ny ledighetspolicy är på gång. Rikspolischefen
Bengt Svensson är enig med ordföranden om att regeln femdagars idrottsledighet
per år bör gälla, och att grenarna inte nödvändigtvis behöver vara tjänstenära, men
dessa ska tillhöra SPI:s tävlingsprogram. Det kommer dock fortsättningsvis att vara
upp till varje polismyndighets ledning att fatta beslut om idrottsledighet eller inte.

§9

Inför nordiska kongressen
a. Styrelsen beslutar att lägga fram ett förslag till diskussion angående tävlingsprogrammet för de nordiska polismästerskapen. Enligt styrelsens förslag ska NPM:en
arrangeras vart fjärde år mitt emellan EPM:en. Detta ska även gälla NPM:en orientering, vilka i nuläget arrangeras vartannat år.
b. Styrelsen beslutar enligt följande angående förslag till tävlingsregler:
• Förslag 1- NPM i simning. Inga grensträckor över 200 m samt en utveckling av
stafetter mixat herrar/damer.
• Förslag 2 - NPM i skytte. ”Ja” till standardpistol för såväl herrar som damer.
• Förslag 3 – NPM i friidrott. ”Ja” till att utöka damgrenar till samma antal grenar som
för herrar. Tveksamt till det fjärde förslaget. ”Ja” till att det ska klassas som ett NPM
om minst tre deltagare anmält sig, även om endast två länders deltagare kommer till
start.
• Det ska framgå av reglerna vem som är regeltolkare, från det att en NPM-inbjudan
utsänds och fram till tävlingsdagen. Förslag: Den nordiske grenansvarige delegaten
tolkar reglerna och tar beslut fram till tävlingsdagen, då tävlingsjuryn inklusive den
nordiske delegaten på plats fattar beslut.

§ 10

Övrigt
a. Styrelsen godkänner Dennis Johanssons förslag till prov på förändring av SPM på
cykel. 2010 års tävling förläggs i anslutning till cykelveckan i Motala. Efter tävlingarna kommer en utvärdering att ske.
b. Anette Andersson informerar om ändringar i tidningen Polisidrott. Från och med
tidningen 1-2009 skrivs ledaren av ordföranden. Annonsplatser kommer att finnas i
den redaktionella texten för att på så sätt försöka öka intresset för annonser i tidningen.
c. Jörgen Karlsson informerar om att NPM i orientering 2010 troligen kommer att
arrangeras i Nyköping. Jörgen informerar vidare om att orienteringssektionen
kommer att arrangera en internationell orienteringstävling för poliser under hösten
2009 i Varberg, och att polislandslagsorienterarna kommer att delta i denna tävling
för egen bekostnad.
d. Styrelsen beslutar att, om inte tävlingsresultat finns angivna vid ansökan om Stora
Grabbars Märke, så ska den grenansvarige alternativt sektionsordföranden konsulteras, innan ansökan överlämnas till SPI:s medaljkommitté.

§ 11

Uppföljning av SPI:s handlingsplan
Inga ändringar görs i handlingsplanen för perioden 2009 - 2012.

§ 12

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer preliminärt att äga rum den 10 oktober 2009.

§ 13

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, sekreterare

