Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
Protokoll

SM2-2009

2009-11-14

Plats & tid:

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

Styrelsen:

Per Svartz
Bo S Carlsson
Leif Andersson
Björn Rohdin
Johan Thedeby

Ingvar Widell
Dennis Johansson
Åke Marmsten
Ingemar Jonsson

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 justering. En rättelse gjordes i VU-mötesprotokollet
från den 4 februari 2009, § 9 avseende doping. Ukrainskan avstängdes i två år från
allt tävlande.

§3

Föregående protokoll
a. Styrelsemötesprotokollet från den 18 oktober 2009 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Tagna beslut & vidtagna åtgärder
a. 2009-05-14 beviljades ett lån på 15 000 kr till ”EPM-kommittén” efter VU-beslut
via GW. Lånet återbetalades.
b. 2009-04-29 beviljades Fredrik Brokopps ansökan om Stora Grabbars Märke av
ordföranden efter förslag från medaljkommittén.
c. 2009-10-06 beslutade VU via GW, efter ett förslag från Ingvar Widell och Ann-Britt
Furugård, att inte delta vid EPM i handboll för damer.
d. 2009-10-12 beslutade VU via GW att Ingemar Jonsson ska få ersätta Ingalill
Fransson vid styrelsemöten under den tid hon är frånvarande (ett års utlandstjänst).
Skyttesektionen har adjungerat Ingemar Jonsson som sektionsordförande under
Ingalill Franssons frånvaro.

§5

Ekonomi
a. Kassören Leif Andersson redovisar aktuell balans- och resultatrapport för verksamhetsåret 2009. Styrelsen godkänner redovisningen.
b. Kassören presenterar en prognos avseende förbundets ekonomiska resultat för
verksamhetsåret 2009.

c. Kassören informerar om att Sverige erhåller 1 500 euro i EPM-bidrag från USPE
för EPM på skidor, samt att ingen straffavgift kommer att utdömas från USPE i anledning av SPI:s återbud till årets EPM i simning.
d. Styrelsen beviljar ett bidrag på 10 000 kr till Malmö Polismäns GoIF (ansökan är
gjord av Jarl Hansson) inför 2010 års poliscup i styrkelyft & bänkpress.
e. Styrelsen beviljar inköp av hård- och mjukvaror (dator med tillbehör, datorprogram
m.m.) enligt ett förslag från kassören.
f. Styrelsen uppdrar VU att inköpa polislandslagskläder (overaller & pikétröjor),
plaketter, förtjänsttecken & medaljer under november/december 2009, under
förutsättning att SPIFAB fullgör sitt avtal för verksamhetsåret 2009.
g. Styrelsen beslutar att ställa in arrangemanget av 2010 års NPM i orientering i
Sverige av ekonomiska skäl. Polislandslaget i orientering kompenseras på så sätt
att de under 2010 får delta med åtta aktiva och en ledare vid någon internationell
polisorienteringstävling i Europa. SPI kommer att erbjuda Nordiska Polisidrottsförbundet att anordna 2012 års NPM i orientering. Styrelsen uppdrar till ordföranden att
meddela NPIF om styrelsens beslut.
h. Kassören presenterar ett förslag till budget för verksamhetsåret 2010. Styrelsen
fastställer en budget för 2010 efter vissa justeringar.
§6

Tävlingsverksamhet 2010
c. Styrelsen beslutar om landslagsverksamhet enligt följande:
• NPM i kraftsport på Island (10 aktiva + 2 ledare + 1 överledare)
• EPM i maraton i Tjeckien (4 aktiva + 1 ledare + 1 överledare)
• EPM i friidrott i Ukraina (4 aktiva + 1 ledare + 1 överledare)
• Landskamp i bowling i Danmark (6 aktiva + 1 ledare)
• Landskamp i golf för damer (3 aktiva + 1 ledare)
• Internationell polisorienteringstävling (8 aktiva + 1 ledare)

§7

Information
a. Ordföranden informerar från mötet med SPIFAB avseende 2010 års avtal enligt
nedan:
• Ettårsavtal i stället för treårsavtal.
• Av SPIFAB utvalda SPM-arrangemang kommer att erhålla programblad.
• SPI får stå för kostnaden av tryck och distribution av tidningen Polisidrott.
b. Vice ordförande Bo Carlsson informerar från nordiska kongressen i Roskilde
enligt nedan:
• Vid NPM i skytte 2009 skulle skytte med tjänstevapen genomföras på prov, men
den kom att ingå som en ordinär ”NPM-gren” med efterföljande medaljutdelning.
Styrelsen beslutar att vice ordföranden får ta ämnet för diskussion vid nästa
nordiska möte.
• Om tre deltagare från varje land anmäler sig i en gren vid NPM, men att det
tävlingsdagen visar sig vara endast två olika länders deltagare på plats, så ska
tävlingen ändå fullföljas.
c. Ordföranden informerar från mötet mellan Per Svartz/Leif Andersson från SPI och
rikspolischefen Bengt Svensson avseende det kommande avtalet mellan Rikspolisstyrelsen och Svenska Polisidrottsförbundet. Ordföranden informerar även om, att
det pågår ett fortsatt arbete med riktlinjer för tjänstledighet vid deltagande i idrottstävlingar.
d. Vice ordföranden informerar om den av USPE genomförda sportkonferensen i S:t
Petersburg.

§8

Övrigt
a. Lena Thuresson har avsagt sig sitt uppdrag som styrelseledamot i SPI. Styrelsen
godkände avsägelsen.

b. Lars-Gunnar Johansson har avsagt sig sitt uppdrag som grenansvarig för cykel.
Styrelsen godkände avsägelsen.
c. Sekreteraren Anette Andersson informerar om att det är svårt att få ihop material
till vårens första Polisidrottstidning.
d. Sekreteraren informerar om att information om doping kommer att läggas ut på
SPI:s hemsida. Det beslutas också att varje EPM-deltagare ska erhålla såväl muntlig som skriftlig information av ansvarig SPI-ledare i samband med aktuellt tävlingstillfälle. Deltagarna ska därefter signera ett dokument om att de tagit del av informationen.
e. Styrelsen beslutar att fortsätta diskussionen om huruvida en ordinarie styrelseledamot ska kunna ersättas vid styrelsemöten eller inte.
f. Styrelsen beslutar att svara ”nej” på USPE:s fråga om civilanställda ska få delta
vid EPM. Motiveringen är att det blir fler deltagare, mer kostsamt att arrangera ett
EPM, mer svårkontrollerat avseende anställningstillhörigheten och att tävlingarna i
så fall skulle bli allt mer elitbetonade.
g. Styrelsen beslutar att ta upp frågan om multisport och dynamiskt skytte ska få
SPM-status. Beslut ska tas vid styrelsens vårmöte 2010 i samband med fasställande
av 2011 års tävlingsprogram.
h. Styrelsen beslutar om motioner till förbundsmötet enligt nedan:
• Ändring från fyra VU-ledamöter till tre.
• Ändring från namnet ”VU” till ”AU”.
• Ändringar av strukturen i stadgarna.
i. Styrelsen godkänner inkomna förslag om regeländring i tävlingsbestämmelserna
avseende:
• Mångkampstabellen i friidrott - Dennis Johansson inkommer med förslag.
• Utökning med en H65-klass i golf - Torbjörn Waltersson inkommer med förslag.
§9

Uppföljning av SPI:s handlingsplan
Styrelsen uppdrar till sekreteraren och vice ordföranden att revidera handlingsplanen.

§ 10

Utdelning av tecken & medaljer
Efter inkomna förslag och föredragning av medaljkommittén beslutar Per Svartz om
utmärkelser enligt följande:
Förtjänstmedalj silver: Lena Thuresson och Åke Marmsten.
Förtjänsttecken guld: Bo Carlsson och Ingvar Widell.
Förtjänsttecken silver: Dennis Johansson, Ann-Britt Furugård och Eva Korpela.
Efter inkommet förslag beslutar Leif Andersson och Bo Carlsson om en utmärkelse
enligt följande:
Förtjänstmedalj silver: Per Svartz.

§ 11

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer preliminärt att äga rum den 16 eller 17 april 2010 i samband med förbundsmötet.

§ 12

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, sekreterare

