Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
Protokoll

SM1-2010

Tid & plats:

Den 10 april 2010, kl. 09.00 – 12.00, sal 200, polishuset Kronoberg, Stockholm

Styrelsen:

Per Svartz, Bo Carlsson, Leif Andersson, Lars Lindahl, Ingvar Widell,
Jörgen Karlsson, Björn Rohdin, Dennis Johansson och Ingemar Jonsson

Övriga:

Rune Atterstig och 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
Styrelsemötesprotokollet från den 14 november 2009 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Tagna beslut & vidtagna åtgärder
Sekreteraren Anette Andersson berättar att VU via GW-kontakter den 5 januari 2010 beslutade
om ändring av golfbestämmelserna enligt ett förslag från grenansvarige Torbjörn Waltersson.

§5

Ekonomi
a. Kassören Leif Andersson lämnar en muntlig ekonomisk redovisning avseende SPI:s verksamhetsår 2009
b. Ordföranden lämnar en muntlig redovisning om avtalet mellan SPI och RPS avseende verksamhetsåret 2010. RPS ger SPI ett bidrag om 450.000 kronor, som kommer att utbetalas i april
2010.
c. Ordföranden lämnar en muntlig redovisning om de pågående avtalsförhandlingarna mellan
SPI och SPIFAB. Mötet beslutar att ordföranden uppdras att slutföra avtalet mellan SPI och
SPIFAB avseende verksamhetsåret 2010.
d. Efter en föredragning av kassören avseende den ekonomiska prognosen för 2010 beslutar
mötet, att SPI:s tävlingsprogram för 2010 fastställs enligt tidigare lagd plan.

§6

Tävlingsverksamheten 2011
a. Mötet beslutar om att från och med 2011 ska SPI arrangera SPM i multisport. Mötet beslutar
även att multisporten ska sortera under SPI:s allmänna sektion.
b. Mötet beslutar att på grund av ekonomiska skäl ska sporterna judo, tennis och cykel strykas
från SPI:s program.
c. Mötet beslutar att under 2011 ska SPM arrangeras i följande 17 idrotter:
Bordtennis, bowling, fotboll, friidrott, gevär & kpist, golf, halvmaraton, handboll, innebandy,
luftvapen, multisport, orientering, pistolskytte, rinkbandy, skidor, simning och springskytte.
c. Mötet beslutar om SPM-bidrag under 2011 enligt följande:
Bordtennis - 15.000 kr, bowling - 15.000 kr, fotboll - 10.000 kr, friidrott - 15.000 kr, gevär & kpist
- 10.000 kr, golf - 15.000 kr, halvmaraton - 15.000 kr, handboll - 15.000 kr, innebandy - 15.000
kr, luftvapen - 10.000 kr, multisport - 10.000 kr, orientering - 15.000 kr, pistolskytte - 15.000 kr,
rinkbandy - 10.000 kr, skidor - 15.000 kr, simning - 10.000 kr och springskytte - 15.000 kr.
d. Kassören berättar om Åke Marmstens och skidsektionens pågående arbete med att planera
för arrangemanget ”NPM på skidor 2011”.
Mötet beslutar att skidsektionen uppdras att arrangera NPM på skidor 2011, och att Bo
Carlsson uppdras att försöka få ett definitivt besked från Finlands Polisidrottsförbund, huruvida
dessa kommer att delta vid NPM på skidor eller inte.

e. Mötet beslutar att SPI ska delta i följande europeiska polismästerskap (EPM) och nordiska
polismästerskap (NPM) under 2011: NPM på skidor, NPM i fotboll för damer och för herrar,
NPM i simning, EPM i skytte och EPM i bordtennis.
§7

Information
a. Ordföranden informerar om genomförda sammanträden inom Svenska Polisidrottsförlaget
AB (SPIFAB).
b. Ordföranden samt vice ordföranden Bo Carlsson informerar om genomförda sammanträden
inom Nordiska Polisidrottsförbundet.

§8

Inför USPE-kongressen
Efter en föredragning från kassören om ett förslag från Storbritanniens Polisidrottsförbund om
att även civilanställda ska få delta vid EPM-tävlingar, så beslutar mötet att SPI:s ståndpunkt i
frågan är den, att endast poliser och polisstudenter ska tillåtas delta vid EPM-tävlingarna. De
huvudsakliga skälen till SPI:s ståndpunkt är, att det annars skulle bli för svårkontrollerat avseende deltagarnas anställningar, och att tävlingarna annars skulle komma att växa avseende
antalet deltagande, vilket även gör EPM-arrangemangen mer kostsamma än tidigare.

§9

Övrigt
a. Efter en föredragning av sekreteraren så beslutar mötet att sekreteraren samt Ingemar
Jonsson uppdras att göra en inventering av de pristallrikar, som används vid SPI:s hemmabanstävlingar.
b. Efter en rapport från kassören om behovet av nya tävlingsdräkter för SPI:s båda fotbollslandslag så beslutar mötet, att kassören och Ingvar Widell uppdras att inhandla tävlingsdräkter
för polislandslagen i fotboll, om budgeten så medger.

§ 10

Uppföljning av SPI:s handlingsplan
Sekreteraren presenterar ett förslag till ”SPI:s handlingsplan för åren 2010 - 2011”. Mötet
godkänner förslaget.

§ 11

Tecken & medaljer
Sekreteraren informerar att ordföranden efter ansökan om och föredragning av medaljkommittén har beslutat om utdelning av förtjänstmedaljer och förtjänsttecken enligt följande:
Förtjänsttecken brons - Jan Dehlin, Helena Ljungqvist, Urban Arnesson och Lars Roswall.
Förtjänsttecken silver - Mats Westerlund, Kjell Pettersson, Peter Jonasson, Marie Bülow,
Gunnar Hedin och Hans Lehammer.
Förtjänsttecken guld - Jan Croner, Kjell Jansson, Anders Dahlén, Pia Nygren, Vincent
Bondesson, Per-Ove Stillgren, Leif Holmgren och Ingemar Jonsson.
Förtjänstmedalj silver - Stig Danielsson.

§ 12

Stora Grabbars Märke
Sekreteraren informerar att ordföranden efter ansökan om och föredragning av medaljkommittén har beslutat om utdelning av ”Stora Grabbars Märke” till följande personer:
Torgny Häll, Nils Erik Andersson, Johan Dahlqvist, Rasmus Gyllenberg

§ 13

Nästkommande styrelsemöte
Efter en diskussion beslutar mötet att nästa styrelsemöte ska äga rum i Solna den 26 - 28
november 2010.

§ 14

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, sekreterare

