Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
Protokoll

SM1-2011

Tid & plats:

Den 9 april 2011, konferenslokal på Park Inn Hotell i Solna,
kl. 10.00 - 15.30.

Styrelsen:

Ordförande Per Svartz, vice ordförande Bo Carlsson, kassör Leif Andersson,
Lars Lindahl, Jörgen Karlsson, Dennis Johansson, Åke Marmsten, Ingvar Widell,
Ingemar Jonsson och Björn Rohdin.

Övriga:

Hans Lehammer, Rune Atterstig och Anette Andersson.

§1

Mötets öppnande
Per Svartz öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§3

Föregående protokoll
Styrelsemötesprotokollet från den 27 november 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Tagna beslut & vidtagna åtgärder
a. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2011-01-24;
• att Åke Marmsten enligt önskemål får köpa in enhetliga mössor till den svenska skidtruppen till en
kostnad om max 2 500 kr.
• att Åke Marmsten får köpa in valla till de svenska skidåkarna.
• att Bo Carlsson uppdras att vara överledare vid NPM på skidor, och att han får verkställa
nödvändiga inköp under tävlingsdagarna i Tärnaby.
• att Falupolisens IF:s begäran om ett extra bidrag till SPM på skidor avslås.
b. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2011-02-08, att AU omprövar styrelsens beslut om att inte
delta i 2012 års EPM i fotboll för damer efter muntlig begäran från Danmarks polisidrottsförbund.
Styrelsens beslut kvarstår - att inte delta p.g.a. ekonomiska skäl.
c. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2011-03-11, att idrottsföreningen IK Fjällvinden ersätts med
20 000 kr enligt begäran, för att man sköter ”tävlingsdelen” vid NPM på skidor.
d. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2011-03-17, att Åke Marmstens begäran om att få ha en
manlig skidåkare i reserv på plats under tävlingsdagarna vid NPM på skidor avslås.
e. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2011-03-18, att Anders Meier får ersätta en skadad herrspelare inför NPM i fotboll. Skälet till beslutet är, att Meier ska delta i NPM:et med endast 15 spelare,
vilket anses vara en minimal trupp. Bo Carlsson reserverar sig dock mot AU:s beslut.

§5

Ekonomi
a. Leif Andersson lämnar en muntlig ekonomisk redovisning avseende SPI:s verksamhetsår 2010.
Styrelsen beslutar att 2010 års vinst ska gå till nästa års tävlingsverksamhet. Styrelsen godkänner
även kassörens redovisning.
b. Per Svartz lämnar en muntlig redovisning om avtalet mellan SPI och RPS avseende verksamhetsåret 2011. RPS ger SPI ett bidrag om 450 000 kr.
c. Per Svartz lämnar en muntlig redovisning om de pågående avtalsförhandlingarna mellan SPI och
SPIFAB. Styrelsen beslutar att ordföranden uppdras att slutföra avtalet mellan SPI och SPIFAB avseende verksamhetsåret 2011.
d. Leif Andersson presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2011.

§6

Tävlingsverksamhet 2012
a. Styrelsen beslutar att under 2012 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.

b. Styrelsen beslutar om SPM-bidrag under 2012 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.
c. Styrelsen beslutar att SPI ska delta i följande europeiska polismästerskap (EPM), nordiska
polismästerskap (NPM) och polislandskamper under 2012:
NPM i orientering & fältsport, NPM i friidrott & terränglöpning, EPM i brottning, EPM i handboll för
herrar samt i en polislandskamp i bowling.
d. Styrelsen uppdrar åt AU att senare under året besluta om ett eventuellt deltagande i EPM i
terränglöpning 2012.
§7

Information
a. Per Svartz och Bo Carlsson rapporterar från sammanträden med Svenska Polisidrottsförlaget AB
(SPIFAB).
b. Bo Carlsson rapporterar från sammanträden med Nordiska Polisidrottsförbundet (NPIF). Han
meddelar att Sveriges herrar har fått lottning nr 1 och Sveriges damer lottning nr 3 vid NPM i fotboll
på Island den 12-18 juni 2011.
c. Anette Andersson berättar att det nu finns information om annonsering i tidningen Polisidrott på
SPI:s hemsida.
d. Åke Marmsten rapporterar från NPM på skidor i Tärnaby 2011.

§8

Inför nordiska kongressen den 27 - 29 maj 2011
a. Styrelsen uppdrar åt Leif Andersson att vara sekreterare vid de nordiska mötena under Sveriges
tvååriga ordförandeskap i Nordiska Polisidrottsförbundet.
b. Styrelsen beslutar att vid den nordiska kongressen ta upp följande frågor:
• Sverige ska inte arrangera NPM i simning 2011 p.g.a. ekonomiska skäl.
• Sverige ska inte arrangera NPM i orientering & fältsport 2012 p.g.a. ekonomiska skäl.
• Om ett nordiskt land avsäger sig arrangemang p.g.a. ekonomiska skäl, så ska NPIF:s tävlingsprogram fortsätta enligt schema.
• NPM i orientering & fältsport bör arrangeras vart fjärde år som övriga grenar.
• SPI:s skyttesektion har inte något intresse av att införa tjänstevapen som NPM-gren, då det
genast uppstår problem med utförsel av tjänstevapen, uttagning av extra skyttar och ett än mer
komprimerat tävlingsschema.

§9

Övrigt
a. Dennis Johansson informerar om att han undersöker, om det finns ett tillräckligt stort deltagarintresse för ett RPM i badminton 2012, som han i så fall är beredd att arrangera. Om han vill
arrangera en sådan tävling, så kommer han att ta upp frågan med AU.
b. Bo Carlsson informerar om att han arbetar vidare med frågan om att eventuellt arrangera ett SPM i
terränglöpning i samband med Lidingöloppet.
c. Bo Carlsson och Anette Andersson informerar om att de arbetar vidare med att fördela uppgifterna
inom SPI:s styrelse om att bli kontaktpersoner med de föreningsansvariga i Sverige. Avsikten är att
SPI genom kontaktpersonerna ska få en varaktig och löpande kontakt med Sveriges polisidrottsförbund och polisidrottsföreningar och därmed bland annat få kännedom om alla planerade och genomförda idrottsaktiviteter.
d. Leif Andersson informerar om att EPM i skytte i Grekland 2011 blivit inställt p.g.a. ekonomiska
skäl. Danmark har övertagit arrangemanget som avgörs i Vingsted den 13-17 oktober 2011.
e. Styrelsen godkänner Åke Marmstens förslag om en ändring i tävlingsbestämmelserna, vilket
innebär att en H70-klass ska arrangeras vid SPM på skidor.
f. Jörgen Karlsson och Dennis Johansson uppdras att presentera ett förslag vid höstens styrelsemöte
angående ”Klassikern”. Leif Andersson och Anette Andersson uppdras att presentera ett förslag på
ett märke.

§ 10

Utdelning av tecken & medaljer
Efter ansökan och föredragning av medaljkommittén har ordföranden beslutat om utmärkelser enligt
följande:
Förtjänstmedalj guld: Leif Andersson
Förtjänstmedalj silver: Bo Carlsson, Ingvar Widell och Thomas Ekman.
Förtjänsttecken guld: John-Åke Andersson, Jan Lundgren och Thomas Ryrå.
Förtjänsttecken silver: Björn Rohdin, Birgit Stelzer, Patric Johansson och Robert Stenberg.
Förtjänsttecken brons: Tony Larsson, Marita Andersson, Gun Ericsson och Ann Stenberg.
Medaljerna till Leif Andersson, Bo Carlsson och Ingvar Widell, samt tecknet till Björn Rohdin utdelas
under kvällen.

§ 11

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 18-20 november 2011.

§ 12

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, sekreterare

