Svenska Polisidrottsförbundet
Arbetsutskottet
Protokoll

AU1-2011

Tid & plats:

Den 11 januari 2011, Konferenslokalen Calgary på Polishuset Kronoberg,
kl. 13.30 - 16.00.

Närvarande:

Per Svartz
Bo S Carlsson
Leif Andersson

ordförande
vice ordförande
kassör

§1

Mötets öppnande
Per öppnar mötet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

Val av protokollförare
Leif utses att föra protokoll över dagens möte.

§4

Ekonomi
Leif redovisar preliminära resultat- och balansrapporter för verksamhetsåret 2010. Han redovisar
även en prognos för preliminära kostnader under 2011. Redovisningen godkänns.

§5

Avtal för verksamhetsåret 2011
a. Per berättar om avtalsförhandlingarna med SPIFAB och presenterar ett förslag till avtal för 2011.
Presentationen godkänns, och Per uppdras att slutföra avtalet enligt gällande förslag.
b. Per berättar vidare om de pågående avtalsförhandlingarna med RPS. Per uppdras att slutföra även
detta avtal.

§6

Reklam på SPI:s hemsida
Frågan om eventuell reklam på hemsidan och hur denna i så fall ska utformas och säljas diskuterades. Det bestämdes att egna försök ska göras att sälja reklamplatser under årets första sex månader.
Därefter ska en utvärdering göras.

§7

Fastställande av dag för SPI:s nästa styrelsemöte
Det bestämdes att ”Vårmötet 2011” ska äga rum på Park Hotel Inn i Solna på lördagen den 9 april
2011.

§8

NPM på skidor 22-24 mars 2011 i Tärnaby
a. Det kommande arrangemanget diskuterades. Bo utsågs till överledare under NPM-dagarna i
Tärnaby
b. Det bestämdes att den svenska truppen ska vara uttagen inom 14 dagars tid.
c. Det bestämdes att den svenska truppen får använda de befintliga skidkläderna, och att det om
möjligt ska köpas in nya skidkläder inför nästa EPM-tävling.
d. Leif utsågs att meddela besluten till Åke Marmsten.

§9

EPM i skytte 8-14 oktober 2011 i Aten
Efter en presentation av Ingemar Jonssons förslag till svensk polislandslagstrupp inför kommande
EPM i skytte så fastställdes truppen till två ledare inklusive överledare samt sex skyttar. Ingemar
utsågs till överledare under dessa kommande EPM-tävlingar. Leif utsågs att meddela besluten till
Ingemar Jonsson.

§ 10

NPM i fotboll 12-18 juni 2011 i Sauôárkrókur
Leif rapporterar att såväl herr- och damlagen är uttagna, och att flygbiljetterna är inköpta. Ingvar
Widell blir överledare för den svenska truppen på Island.

§ 11

EPM i bordtennis 3-7 oktober 2011 i Palermo
Leif rapporterar att herr- och damspelarna är uttagna, att flygbiljetterna är inköpta, och att han själv
kommer att fungera som överledare under EPM-dagarna på Sicilien.

§ 12

Inför kommande internationella möten
a. Bo informerar om att han har kallats till ett möte på Island i februari med Nordiska Polisidrottsförbundets tekniska kommitté.
b. Bo uppdrogs att försöka ta reda på så snart som möjligt, när Nordiska Polisidrottsförbundets
kongress ska äga rum på Island.
c. Leif uppdrogs att inhandla nya förbundskläder inför Sveriges värdskap inom Nordiska Polisidrottsförbundet.

§ 13

Medaljer och förtjänsttecken
Efter inkomna förslag och föredragning av medaljkommittén beslutar Per Svartz om utmärkelser
enligt följande:
Förtjänstmedaljen i silver: Ingvar Widell, Bo S Carlsson och Thomas Ekman.
Förtjänsttecken i guld: John-Åke Andersson, Jan Lundgren och Thomas Ryrå.
Förtjänsttecken i silver: Björn Rohdin, Birgit Stelzer, Patric Johansson och Robert Stenberg.
Förtjänsttecken i brons: Tony Larsson, Marita Andersson, Gun Ericson och Ann Stenberg.
Förtjänstmedaljerna och förtjänsttecknen kommer att delas ut vid kommande festligheter/möten
under våren 2011.

§ 14

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

Vid protokollet:

Per Svartz

Leif Andersson

