Svenska Polisidrottsförbundet
Verkställande utskottet
Protokoll

VU1-2009

2009-02-04
Plats & tid:

Konferenslokal Amsterdam på RPS, kl. 18.00 - 22.00.

Närvarande:

Per Svartz
Bo S Carlsson
Lena Thuresson
Leif 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
VU-mötesprotokollet från den 8 september 2008 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Tagna beslut och vidtagna åtgärder
a. Den 10 november 2009 beslutade VU via group wise, att det inte ska arrangeras
något SPM i rinkbandy 2009, i anledning av att den tilltänkta arrangören Kirunapolisens IF anmälde förhinder, och då lagspelssektionens ordförande Ingvar Widell
meddelade, att det inte fanns någon ny arrangör för denna tävling.
b. Den 10 november 2009 beslutade VU via group wise att bevilja en begäran om
extra bidrag om 5.000 kr av Ulf G Ohlsson, som arrangerar 2009 års SPM i bandy.
Skälet till begäran var ökade kostnader för hyra av den tänkta bandyarenan. De
5.000 kronorna beslutade VU att ta från det tilltänkta rinkbandy-SPM:et, vars
arrangörer skulle ha fått 10.000 kr i bidrag. På så sätt förändras inte den av SPIstyrelsen beslutade budgeten på något negativt sätt. Det finns istället 5.000 kr
ytterligare att fördela vid behov.
c. Den 18 november 2009 beslutade VU via group wise att göra följande ändringar i
den budget, som styrelsen beslutade om vid höstmötet:
1. SPI ska till EPM-arrangören utbetala deltagaravgiften 30 Euro per dygn för den
svenska skidtruppen. Åke Marmstens begäran om truppens storlek - 22 personer
inklusive ledare - bifölls.
2. Åke Marmstens begäran om 25.000 kr för inköp av kläder till skidtruppen bifölls.
Åke har erhållit de 25.000 kronorna i förskott.
3. Åke Marmstens begäran om 5.000 kr för inköp av vallor m.m. inför EPM på skidor
bifölls. Åke har erhållit de 5.000 kronorna i förskott.
4. SPI ska bekosta den svenska skidtruppens resor till och från EPM-tävlingen i
Tärnaby. Kostnadernas storlek beror på hur tidigt resorna beställts, varför kassören
bett Åke Marmsten att ta ut deltagarna i truppen så tidigt som möjligt och att därefter
omgående beställa resorna via SPI:s kontor.
5. VU avslår Åke Marmstens begäran om att fler än en person ur skidsektionen ska

få representera SPI vid årets SPM på skidor. Endast en person får representera SPI
vid SPM:en enligt beslut av SPI:s styrelse.
d. Den 11 december 2009 beslutade VU via group wise att Svenska Polisidrottsförbundets mästerskapsplakett vid länspolismästerskap endast ska delas ut i form
av den 55 mm stora plaketten i såväl individuella klasser som i lagklasser.
e. Den 16 december 2008 beslutade VU via group wise att följande personer ska
representera SPI vid USPE:s sportkonferens i St Petersburg 2009; Per Svartz
Anette Andersson, Bo S Carlsson och Leif Andersson. Ulrika Herbst erbjöds att
delta, men hon anmälde förhinder. Lena Thuresson representerar USPE som vice
president under sportkonferensdagarna.
f. Den 13 januari 2009 beslutade VU via group wise att bifalla en begäran från
Gotlandspolisens IF om att utan bidrag arrangera ett SPM i rinkbandy 2009.
g. Per Svartz informerar om följande: En kommitté har bildats för att arrangera
projektet ”EPM på skidor 2009”, och han har utsett Lena Thuresson att leda detta
projekt. Projektet ska tillföras de medel som kommer SPI tillhanda i anledning av
arrangemanget av EPM på skidor. Ett särskilt bankkonto för arrangörskommittén har
öppnats på Svenska Handelsbanken. Lena Thuresson och Inger Martinsson har
teckningsrätten till detta konto.
h. Per Svartz informerar om, att han beslutade om ett möte i Tärnaby för tävlingsarrangörerna i samband med att USPE inspekterade tävlingsplatsen. Lena
Thuresson uppdrogs av Per att ta kostnadsbesluten på plats i samband med detta
möte, som genomfördes med ett lyckat resultat.
§5

Ekonomi
Kassören Leif Andersson redovisar preliminära resultat- och balansrapporter för
verksamhetsåret 2009. Revisorerna kommer att kallas till den årliga revisionen, så
snart detta VU-mötesprotokoll skrivits ut. Kassören informerar även om den aktuella
ekonomiska ställningen. Mötet godkänner redovisningen.

§6

Nordiska Polisidrottsförbundets kongress 2009
En inbjudan till Nordiska Polisidrottsförbundets kongress i Roskilde 24-26 april 2009
har inkommit till SPI från Danmarks Polisidrottsförbund. Mötet beslutar att SPI ska
representeras under kongressen av Per Svartz, Bo S Carlsson och Lena Thuresson.

§7

Nya polisidrottsföreningars ansökan om medlemskap
a. VU bifaller en inkommen ansökan från nybildade Stockholmspolisens IF:s
orienteringsförening om medlemskap i SPI.
b. VU bifaller en inkommen ansökan från nybildade Stockholmspolisens IF:s
skidförening om medlemskap i SPI.
c. VU bifaller en inkommen ansökan från nybildade Ekobrottsmyndighetens IF om
medlemskap i SPI.

§8

Medaljer och förtjänsttecken
a. Mötesdeltagarna diskuterar och kommer överens om arbetsrutinerna i samband
med kommande förslag och beslut avseende SPI:s förtjänstmedaljer och förtjänsttecken.
b. Efter inkomna förslag och föredragning av medaljkommittén beslutar Per Svartz
om utmärkelser enligt följande:
Förtjänstmedaljen i guld: Rune Atterstig
Förtjänstmedaljen i silver: Björn Almér
Förtjänsttecken i guld: Mats Allvin
Förtjänsttecken i silver: Mats Gidemar
Förtjänsttecken i silver: Maria Blomqvist
Förtjänsttecken i silver: Jan Briland

Förtjänsttecken i brons: Pierre Bardh
Förtjänsttecken i brons: Anna Sjögren
Förtjänsttecken i brons: Fredrik Svensson
Förtjänsttecken i brons: Robert Engdahl
Förtjänsttecken i brons: Mats Harbäck
Förtjänstmedaljerna och förtjänsttecknen kommer att delas ut vid kommande
festigheter/möten under våren 2009.
§9

Doping
a. Lena Thuresson rapporterar från ett möte i Düsseldorf med USPE:s dopingkommitté. Två kvinnliga idrottsutövare från Sverige respektive Ukraina fälldes för
doping i samband med EPM-tävlande under 2008. Ukrainskan stängs av för vidare
tävlande, medan svenskan tilldelas en varning. Båda kommer att faktureras betydande belopp från USPE, i anledning av de kostnader USPE haft i anledning av
utredningarna och de efterföljande besluten. USPE har beslutat att samtliga tävlande vid framtida EPM ska underteckna en ”dopingförklaring” innan tävlingarna
påbörjas.
b. VU beslutar att framtida svenska EPM-deltagare ska informeras om, att den som
blir fälld för doping kommer att faktureras betydande penningbelopp från USPE, och
att denne/denna själv kommer att få betala den aktuella fakturan.

§ 10

EPM på skidor
Lena Thuresson rapporterar om arbetet med att arrangera EPM på skidor och överlämnar en uppdaterad budget för arrangemanget. Lena påtalar att fler deltagare
anmält sig till EPM:et, än vad som kunnat förutses. Mötet godkänner Lenas rapport.

§ 11

Övriga frågor
1. Per Svartz lämnar en rapport om det aktuella ekonomiska läget i SPIFAB, och om
hur man inom SPIFAB arbetar med att få företaget att ge vinst igen.
2. Mötet konstaterar att det inte varit några styrelsemöten inom USPE eller inom
NPIF, sedan SPI:s höstmöte 2008 ägde rum. Det finns därför ingenting att rapportera därifrån.
3. Mötet beslutar att inga korrigeringar ska göras i SPI:s handlingsplan, förutom att
kassören uppdras att skriva in aktuella uppgifter om SPI:s tillgångar den 31
december 2008.

§ 12

Vårmötet 2009
Mötet beslutar att SPI:s nästa styrelsemöte - vårmötet - ska äga rum på Park Inn
Hotell i Solna på lördagen den 18 april 2009.

§ 13

Nästkommande VU-möte
Mötet beslutar att nästa VU-möte kommer att äga rum efter vårmötet.

§ 14

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Leif Andersson, kassör

