Svenska Polisidrottsförbundet
Arbetsutskottet
Protokoll

AU1-2012

Tid & plats:

Den 11 februari 2012, konferenslokalen på internutredningsenheten, Kungsbron 21
i Stockholm, kl. 11.00 - 12.00.

Närvarande:

Per Svartz
Bo S Carlsson
Leif Andersson
Anette Andersson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

(via högtalartelefon)
(via högtalartelefon)

§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

Ekonomiska avtal för verksamhetsåret 2011
a. Per berättar om avtalsförhandlingarna med SPIFAB. AU beslutar att Per uppdras att slutföra
avtalet.
b. Per berättar vidare om de pågående avtalsförhandlingarna med RPS. Per uppdras att slutföra även
detta avtal.

§5

Den planerade polislandskampen i bowling
Leif berättar följande:
Leif informerade Danmarks Polisidrottsförbunds (DPIF:s) kassör Ole Jakobsen vid NPIF-mötet den
14 januari 2012 i Stockholm, om att SPI bjuder in DPIF till en polislandskamp i bowling i Lidköping 2527 april i år. Den danske kassören var positiv och sade sig emotse den uppvisade inbjudningshandlingen via e-post eller via brev till DPIF:s kontor.
Leif sände den skriftliga inbjudningshandlingen till DPIF via e-post den 16 januari. Den 24 januari fick
Leif ett svar från Ole Jakobsen, där denne menar att det finns ett avtal mellan DPIF och SPI om fem
kommande polisidrottslandskamper i bowling vartannat år med start i år. Enligt detta avtal ska SPI
betala de danska bowlingspelarnas boende och förtäring, vilket inte framgår av SPI:s inbjudan. DPIF
menar på att man accepterar inbjudan till polislandskampen endast under förutsättning att SPI betalar
samtliga kostnader för danskarna förutom deras resa till och från tävlingsplatsen.
Den 27 januari får Leif ytterligare e-post från Ole Jakobsen, där denne bifogat ett skriftligt avtal om
fem polislandskamper mellan DPIF och SPI. Enligt det skriftliga avtalet är detta upprättat den 17 mars
2011.
Det fanns ett avtal mellan SPI och DPIF. Avtalet handlade om fem polislandskamper i bowling mellan
SPI och DPIF under åren 2002-2010. Leif var själv med om att upprätta avtalet med DPIF. Ingenting
nämndes i avtalet eller i förhandlingarna om någon fortsättning.
Inför polislandskamperna 2008 och 2010 bad Leif grenansvarige Johan Thedeby att diskutera med
de svenska polislandslagsdeltagarna, om man önskade ett nytt avtal i någon form med danskarna,
om frågan skulle komma upp efter den sista avtalade polislandskampen 2010. Efter dessa båda
polislandskamper - såväl 2008 som 2010 - så meddelade Johan till Leif att han själv och spelarna var
överens. Man ville inte att det skulle tas upp diskussioner med danskarna om någon ny polislandskampsserie, eftersom man ville söka nytt motstånd i Europa. Man hoppades bland annat på ett
idrottsutbyte med Tjeckien.
Efter den sista avtalade polislandskampen 2010 så togs därför ingen kontakt med DPIF avseende
bowlinglandskamper, och ingenting har nämnts från DPIF:s sida.

AU beslutar följande:
Det finns inget avtal mellan SPI och DPIF. SPI vill inte ha något nytt avtal om flera polislandskamper.
Ingen i AU har vidtalats eller kontaktats i samband med att DPIF tydligen har låtit skriva ett nytt avtal
den 17 mars 2011. AU godtar inte detta avtal. Leif uppdras att meddela AU:s beslut till DPIF och till
Johan Thedeby.
AU beslutar även att det ska avvaktas en tid, innan någon annan nations polisidrottsförbund kontaktas för att försöka få till en polislandskamp i år för de svenska polislandslagsbowlarna.
§6

Insänd motion inför SPI:s förbundsmöte 2012
Leif informerar om att han sänt en skriftlig motion till SPI:s kontor inför förbundsmötet. I motionen
föreslår vissa ändringar i SPI:s stadgar.

§7

Ett förslag om ändringar i tävlingsbestämmelserna
Anette informerar om att grenansvarige Torbjörn Walthersson sänt in ett förslag om ändringar i
tävlingsbestämmelserna inför årets SPM i golf. Efter en diskussion beslutades det, att frågan bordläggs.

§8

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

Vid protokollet:

Per Svartz

Leif Andersson

