Svenska Polisidrottsförbundet
Arbetsutskottet
Protokoll

AU2-2012

Tid & plats:

Den 13 augusti 2012, konferensrummet Gränna på Polishuset Kronoberg i
Stockholm, kl. 15.00 - 19.30.

Närvarande:

Bo S Carlsson
Jörgen Karlsson
Leif Andersson

ordförande
vice ordförande
kassör

§1

Mötets öppnande
Bo öppnar mötet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

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

§4

Tagna beslut och vidtagna åtgärder
SPI:s styrelse beslutade via e-post följande under tiden 2012-05-10--14:
a. SPI ska inte arrangera något NPM i golf 2013.
b. Leif uppdras att tillsammans med grenansvarige Torbjörn Walthersson arrangera en polislandskamp mot Irland i Sverige under hösten 2013. Lagen ska bestå av två herrar, två damer och en
ledare.
c. SPI har som målsättning att utöka SPM-programmet med grenarna dynamiskt skytte, TCA, cykel
och styrkelyft/bänkpress. Grenarna ska organisatoriskt hamna under Allmänna Sektionen med
undantag av dynamiskt skytte som ska hamna under Skyttesektionen.
d. SPI har som målsättning att de nämnda grenarnas SPM-arrangörer ska tilldelas vardera 10 000 kr.
e. SPI har som målsättning att höja SPM-bidragen med 5 000 kr avseende följande grenar; bowling,
orientering, pistolskytte, skidor, rinkbandy och simning.
f. SPI har som målsättning att satsa på ”polisklasser” vid Stafett-Vasan och vid Lidingöloppet samt att
10 000 kr vardera avsätts till dessa evenemang.
g. Leif uppdras att planera och förbereda inför en polislandskamp i styrkelyft mot Estland i samband
med ett eventuellt SPM i styrkelyft i Stockholm under våren 2013.
h. AU uppdras att verkställa de tagna besluten, när så kan ske med hänsyn till ekonomin.

§5

Ekonomi
a. Leif lämnar om en muntlig redovisning om det ekonomiska läget och presenterar en ekonomisk
prognos för verksamhetsåret 2012.
b. AU beslutar att Bo ska ta kontakt med ledningen för RPS och för SPIFAB för att redan denna höst
kunna inleda förhandlingar om nya ekonomiska avtal för verksamhetsåret 2013.

§6

Dispensansökan
Leif föredrar om en inkommen dispensansökan från Helsingborgspolisens IF inför årets SPM-slutspel
i fotboll. AU beslutar om att dispensen ska beviljas under förutsättning att Linda Björnfot - SPI:s
grenansvariga i fotboll - tillstyrker. Leif uppdras att inhämta svar från Linda och att därefter ombesörja
att HPIF meddelas beslutet.

§7

Grenansvaret i styrkelyft
AU beslutar att överta grenansvaret i styrkelyft. Leif uppdras att meddela AU-beslutet till den som
fram till nu varit grenansvarig. Leif uppdras även att senare presentera ett förslag på vem som ska
utses vara grenansvarig i styrkelyft.

§8

Uppvaktning av polisidrottsföreningar
AU beslutar att de 100 års jubilerande polisidrottsföreningarna i Malmö, i Stockholm och i Örebro ska
uppvaktas genom att dessa tillsändes var sin graverad guldtallrik.

§9

Tecken & medaljer
Efter inkomna förslag från jubilerande polisidrottsföreningar i Malmö och i Örebro beslutar AU om att
ett antal namngivna och föreslagna personer i samband med jubileumsfesterna ska tilldelas förtjänsttecken.

§ 10

Stora Grabbars Märke
Efter inkommen ansökan beslutar AU om utdelning av ”Stora Grabbars Märke” nr 571 till Patrik
Johansson.

§ 11

NPM i orientering
Jörgen berättar om kommande NPM i orientering, som han tillsammans med övriga i orienteringssektionen arrangerar den 18-21 september 2012 i Nyköping. Enligt Jörgen ser den tidigare lagda
budgeten ut att hålla.

§ 12

Polislandskamp i bowling
Leif berättar att SPI kommer att möta Tjeckien i en polislandskamp i bowling i Prag på lördagen den
17 november 2012. Leif leder den svenska truppen som består av fyra herrspelare och två damspelare. Spelartruppen utgörs av såväl poliser som civilanställda inom polisen.

§ 13

EPM i brottning
Bo berättar att han den 9 november 2012 reser till Prag med ytterligare en ledare samt två manliga
brottare för att delta i EPM i brottning.

§ 14

Kommande möten
AU beslutar att nästa AU-möte ska äga rum i Karlstad den 29 september 2012, och att det då
planeras för ett kommande styrelsemöte. Målsättningen är att avtalen med RPS och med SPIFAB
avseende verksamhetsåret 2013 är klara innan nästa styrelsemöte, så att det då kan beslutas om en
budget för 2013. Leif uppdras att via e-post informera SPI:s styrelseledamöter om, att kallelse till
nästa styrelsemöte kommer att sändas ut först efter AU-mötet i Karlstad.

§ 15

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

Vid protokollet:

Bo S Carlsson

Leif Andersson

