Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
Protokoll

SM3-2010

Tid & plats:

Den 27 november 2010, konferenslokal på Park Inn Hotell i Solna,
kl. 09.30 - 17.00.

Styrelsen:

Per Svartz, Bo Carlsson, Leif Andersson, Lars Lindahl, Jörgen Karlsson,
Dennis Johansson, Johan Thedeby, Åke Marmsten, Ingemar Jonsson och
Björn Rohdin.

Övriga:

Hans Lehammer och Anette Andersson

§1

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

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§3

Föregående protokoll
Styrelsemötesprotokollet från den 10 april 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Tagna beslut & vidtagna åtgärder
a. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2010-10-22, att kommande AU-beslut ska protokollföras i
nästa SM-protokoll.
b. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2010-10-22, att Åke Marmsten uppdras att arrangera NPM
på skidor 2011.
c. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2010-10-22, att Leif Andersson uppdras att upprätta avtal
avseende boende, förtäring samt ev. tävlingskostnader i samband med NPM på skidor 2011.
d. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2010-10-22, att SPI ska delta med ett herrlag och ett damlag
vid NPM i fotboll på Island 2011. Truppens storlek ska vara 15 herrspelare, 15 damspelare och tre
ledare. Leif uppdras meddela Ingvar Widell, Anders Meier och Linda Björnfot om styrelsens beslut.
Vice ordföranden Bo Carlsson uppdras att anmäla deltagandet till NPIF och till arrangerande Islands
Polisidrottsförbund.
e. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2010-10-22 att acceptera en inbjudan från Estlands Polisidrottsförbund till en polislandskamp i styrkelyft i Tallinn under våren. Leif uppdras att tillsammans
med Kent Landström genomföra polislandskampen.
f. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2010-10-22 att acceptera en inbjudan från Irlands Polisidrottsförbund till en polislandskamp i golf i Dublin under våren 2011. Leif uppdras att tillsammans
med värdlandet utforma reglerna för polislandskampen, och Per uppdras att tillsammans med
Torbjörn Walthersson genomföra denna, när förutsättningarna är helt klara.
g. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2010-10-22, att SPI ska delta i 2011 års EPM i skytte och i
bordtennis, samt att AU får besluta om truppernas storlek senare, när det kommande årets intäkter är
kända.
h. Styrelsen godkänner AU:s förslag om att SPI fortsättningsvis ska delta med små trupper i kommande EPM-arrangemang, och att handlingsplanen följs avseende kvaliteten på de deltagare som
föreslås delta.
i. AU beslutar 2010-11-03 att inte betala en faktura från IFK Växjö på 4.000 kr, som inkom till SPI
2010-10-22. IFK Växjö vill ha ersättning för erlagt arbete inför årets inställda SPM i friidrott. AU
beslutar även vid tillfället, att Dennis Johansson ska meddela IFK Växjö beslutet. Styrelsen uppdrar
åt Dennis, att åter igen kontakta IFK Växjö angående fakturan. Därefter fortsatt handläggning av AU.

§5

Ekonomi
a. Kassören redovisar aktuell balans- och resultatrapport. Styrelsen godkänner redovisningen.
b. Kassören presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2010. Styrelsen godkänner
prognosen.

c. Ordföranden informerar om kommande avtal med RPS och SPIFAB avseende verksamhetsåret
2011. Styrelsen uppdrar till ordföranden att slutföra avtalen.
d. 17 stycken SPM arrangeras i enlighet med beslut vid vårens styrelsemöte. Målet är att samtliga
SPM verkligen arrangeras, och att respektive grenansvarig meddelar kontoret i god tid, om ett SPM
riskerar att bli inställt p.g.a. bristande intresse. Styrelsen godkänner förslaget.
e. Styrelsen godkänner SPI:s långtidsplan (se § 6) om internationell tävlingsverksamhet under 2011
och preliminärt under 2012.
f. Styrelsen godkänner AU:s förslag om att p.g.a. minskade intäkter och att intäkterna inte längre
kommer till SPI i förskott, så kommer AU att besluta om antalet deltagare i kommande EPM och NPM
under 2011.
g. Styrelsen godkänner AU:s förslag om SPI:s deltagande i internationella aktiviteter under 2011 och
2012:
• Nordiska Polisidrottsförbundets kongress på Island 2011.
• Möte med NPIF:s styrelse i Sverige 2011.
• Inget svenskt deltagande vid USPE:s sportkonferens i Holland 2011.
• Nordiska Polisidrottsförbundets kongress i Sverige 2012.
• USPE:s kongress i Dublin 2012.
Vid Nordiska Polisidrottsförbundets kongress på Island ska Per och Bo representera SPI. Därefter är
SPI värdland, och Per är NPIF:s ordförande. Därmed ska SPI arrangera möten för NPIF:s styrelse
och möten för NPIF:s tekniska kommitté samt en kongress under 2013. Efter denna kongress övertas
värdskapet av Finland. Avsikten är att SPI ska arrangera ett NPIF-möte i Stockholm under hösten
2011. Vid dessa NPIF-möten ska förutom Per och Bo även Leif delta som protokollförare.
h. Styrelsen godkänner AU:s förslag om 10.000 kr i bidrag till Polisens Cup i styrkelyft & bänkpress i
Stockholm 2011. Arrangerande SPIF Kraftsport ska erhålla 10.000 kr.
i. Styrelsen godkänner AU:s förslag om inköp av fotbollsdräkter, då såväl herrlagets som damlagets
fotbollsdräkter är mer än tio år gamla och oanvändbara. Kassören uppdras att i samråd med Ingvar,
Linda och Anders köpa in nya fotbollsdräkter inför NPM i fotboll på Island.
j. Björn Rohdin ansöker om pengar till en brottningslandskamp 2011. Efter votering beslutar styrelsen
att avslå Björns ansökan, då landskampen ligger utanför SPI:s långtidsplan och SPI:s nyss antagna
budget.
k. Styrelsen godkänner kassörens förslag om budget för verksamhetsåret 2011.
§6

Internationell tävlingsverksamhet
Följande tävlingsverksamhet fastställs för 2011:
• NPM på skidor i Tärnaby, Sverige.
• NPM i fotboll i Sauôárkrókur, Island.
• EPM i bordtennis i Palermo, Sicilien.
• EPM i skytte i Aten, Grekland.
• Polislandskamp i styrkelyft i Tallin, Estland.
• Polislandskamp i golf i Dublin, Irland.
Följande tävlingsverksamhet planeras preliminärt för 2012:
• NPM i friidrott & terränglöpning i Finland.
• NPM i orientering i Norge.
• EPM i brottning i Tjeckien.
• EPM i handboll för herrar i Tyskland (Sverige är redan kvalificerat för slutspel).
• Polislandskamp i bowling.

§7

Information
a. Ordföranden rapporterar från sammanträden med Svenska Polisidrottsförlaget AB (SPIFAB).
b. Vice ordföranden rapporterar från sammanträden med Nordiska Polisidrottsförbundet (NPIF).
c. Ordföranden rapporterar från Europeiska Polisidrottsförbundets (UPSE:s) kongress i Antwerpen.

§8

Övrigt
a. Styrelsen utser Alf Lindstedt som fortsatt redaktör för boken Nordisk Kriminalkrönika.
b. Sekreteraren Anette Andersson informerar om, att då en betydande del av SPI:s intäkter kommer
från tidningen Polisidrott, så måste de grenansvariga komma ihåg att se till, att referat/resultat/bilder
levereras till henne enligt anvisningar.
c. Efter en föredragning från Leif diskuteras frågan om tävlande mot egen bekostnad ska få anmäla
sig till EPM- och/eller NPM-deltagande. Styrelsen drar slutsatsen att detta inte är genomförbart, då
det skulle medföra risk för oplanerade kostnader för SPI.
d. Dennis Johansson föredrar tävlingsbestämmelserna inför 2011 års SPM i multisport. Styrelsen
godkänner förslaget.
e. Anette informerar om att Borås kommer att arrangera RPM på cykel 2011.

f. Efter en föredragning från Leif så diskuteras möjligheterna att ta upp avgifter av polislandslagsdeltagare i samband med EPM och NPM. Efter en diskussion beslutar deltagare inte ska behöva
erlägga avgifter, men att SPI fortsättningsvis ska bekosta deltagares resor från/till närmaste flygplats
alternativt järnvägsstation. SPI ska inte bekosta deltagares kostnader mellan bostad/arbetsplats och
närmaste flygplats/järnvägsstation.
g. Dennis tar upp diskussion om regeländring för erhållande av Stora Grabbars Märke. Styrelsen
uppdrar till sektionsordförandena att se över sina grenar och komma in med förslag till vice ordföranden. Frågan ska tas upp igen vid vårens styrelsemöte, då vice ordföranden förväntas presentera
ett förslag till nya regler.
h. Dennis informerar om att nästa års SPM i friidrott kommer att omfatta såväl friidrott och terränglöpning. Mångkampen stryks från tävlingsprogrammet.
i. Leif presenterar ett förslag om gåvor i samband med internationella uppdrag - en sköld med SPI:s
märke i metall. Styrelsen godkänner Leifs förslag och uppdrar åt Leif att inhandla ett lämpligt antal.
§9

Uppföljning av SPI:s handlingsplan
a. Sekreteraren tar upp frågan om varför det inte står något inskrivet om polislandskamper i handlingsplanen under 5.8 - Kvalificeringskrav för internationellt deltagande. Styrelsen uppdrar till AU att
komma med förslag till vårens styrelsemöte.

§ 10

Utdelning av tecken & medaljer
Efter ansökan och föredragning av medaljkommittén har ordföranden beslutat om utdelning av förtjänsttecknet i guld till Ulf G Olsson. Efter ansökan av kassören har vice ordföranden beslutat att Per
Svartz ska tilldelas förtjänstmedaljen i guld. Medaljutdelning ska ske under kvällens samling. Då Stig
Danielsson på grund av en skada inte kan infinna sig vid kvällens medaljutdelning, uppdrar styrelsen
åt Leif, Hans och Anette att vid lämpligt tillfälle att genomföra en medaljutdelning, då Stig ska tilldelas
förtjänstmedaljen i silver.

§ 11

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum under våren 2011. Exakt datum meddelas senare.

§ 12

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, sekreterare

