Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
Protokoll

SM2-2011

Tid & plats:

Den 19 november 2011, konferenslokal på Park Inn Hotell i Solna,
kl. 10.00 - 16.30.

Styrelsen:

Per Svartz, ordförande, Bosse Carlsson, vice ordförande, Leif Andersson, kassör,
Ingvar Widell, Jörgen Karlsson, Johan Thedeby, Åke Marmsten, 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 efter viss justering.

§3

Föregående protokoll
Styrelsemötesprotokollet från den 9 april 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Tagna beslut & vidtagna åtgärder
a. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2011-04-14 om nytt telefonnummer och ny postadress till
SPI:s kansli.
b. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2011-07-18 om att inte delta vid EPM i terränglöpning 2012.

§5

Ekonomi
a. Leif Andersson redovisar aktuell balans- och resultatrapport för verksamhetsåret 2011. Styrelsen
godkänner redovisningen.
b. Leif presenterar tillkomna och oväntade kostnader, en ekonomisk prognos samt föreslår en
reviderad budget med ett beräknat underskott om drygt 30 000 kr för verksamhetsåret 2011.
Styrelsen godkänner de tillkomna kostnaderna, den presenterade prognosen och den reviderade
budgeten.
c. Styrelsen godkänner inkommen ansökan om bidrag på 10 000 kr till poliscupen i styrkelyft &
bänkpress i Lund 2012.
d. Styrelsen godkänner inköp av ”Stora grabbars märke”.
e. Styrelsen beslutar att inkomna pengar från Stockholms läns polisidrotts- & skytteförbund ska ingå i
SPI:s allmänna budget (17 376,40 kr).
f. Per informerar om kommande avtal med RPS och SPIFAB avseende verksamhetsåret 2012.
Styrelsen uppdrar till Per att slutföra avtalen.
g. Styrelsen godkänner Leifs förslag till budget för verksamhetsåret 2012.

§6

Tävlingsverksamhet 2012
a. Styrelsen beslutar om att SPI ska delta vid EPM i handboll för herrar, EPM i brottning och NPM i
friidrott & terränglöpning, samt att SPI ska arrangera NPM i orientering & fältsport och en polislandskamp i bowling.
b. Styrelsen diskuterar om 2012 års SPM. Vårmötets beslut fastställs.

§7

Information
a. Per rapporterar från sammanträden med Svenska Polisidrottsförlaget AB (SPIFAB).
b. Bosse Carlsson rapporterar från sammanträden med Nordiska Polisidrottsförbundet (NPIF).

§8

SPI:s hemsida www.polisidrott.se
a. Styrelsen beslutar att Bosse och Ingvar Widell ska göra en översyn av lagidrottsreglerna avseende
representation och dispenser.
b. Styrelsen beslutar att erbjuda SPIFAB att sälja reklam på SPI:s hemsida.
c. Styrelsen beslutar att det ska informeras på hemsidan om deltagares behov av egna fritidsolycksfallsförsäkringar i samband med bland SPM, NPM och EPM etc.

§9

Uppföljning av SPI:s handlingsplan
Handlingsplanen uppdateras.

§ 10

Tecken & medaljer
Efter ansökan och föredragning av medaljkommittén har ordföranden beslutat om utdelning av förtjänsttecken enligt följande:
Förtjänsttecken silver - Johan Thedeby, Björn Rohdin och Jörgen Karlsson (utdelas under kvällen).
Förtjänsttecken guld - Arne Ohlsson, Rolf Johansson, Bert Hag, Bengt Mogren och Jan Andersson.

§ 11

Stora Grabbars Märke
Efter ansökan och föredragning av medaljkommittén har ordföranden beslutat om utdelning av ”Stora
Grabbars Märke” nr 570 till Mattias Stenberg.

§ 12

Övrigt
a. Anette Andersson informerar om att Magnus Cederlund på SPIFAB önskar att SPM-arrangörerna
tänker på att programbladen ska innehålla; en lokal välkomsthälsning och en bild på personen som
skrivit den, en bild från orten, tävlingsprogram med tider etc. samt startlistor. Arrangörerna sänder
själva detta till SPIFAB enligt tidsöverenskommelse med Magnus.
b. Styrelsen beviljar en ansökan från Robert Nilsson från Stockholmspolisens IF Friidrott om att få
arrangera RPM i TCA 2012.
c. Bosse informerar om utskick till länsförbund och föreningar (inrapportering av föreningsaktiviteter).
d. Anette informerar om att det var få deltagare vid årets RPM på cykel i Borås.
e. Styrelsen bordlägger till kommande möte en förfrågan om ett ev. permanentande av SPM i fotboll i
Halmstad fr.o.m. 2014.
f. Frågan diskuteras vidare om ”polisklassikern”.
g. Frågan diskuteras vidare om SPM i dynamiskt skytte.

§ 13

Nästkommande styrelsemöte & förbundsmöte
Nästa styrelsemöte och förbundsmöte kommer att äga rum den 21 april 2012 på Park Inn Hotell
Solna.

§ 14

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, sekreterare

