Svenska Polisidrottsförbundet
Arbetsutskottet
Protokoll

AU3-2012

Tid & plats:

Den 29 september 2012, Drott Hotell i Karlstad, kl. 09.30 - 18.00.

Närvarande:

Bo S Carlsson, ordförande
Jörgen Karlsson, vice ordförande
Leif Andersson, kassör
Anette Andersson, sekreterare

§1

Mötets öppnande
Bo öppnar mötet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§3

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

§4

Arbetet med tidningen Polisidrott & boken Nordisk Kriminalkrönika
Anette visar för Bo och Jörgen hur hon arbetar med tidningen Polisidrott och med boken Nordisk
Kriminalkrönika.

§5

Boken Nordisk Kriminalkrönika
a. Enligt Leif behövs ytterligare en person, som korrekturläser och rättar inkommande artiklar, vilket
innebär att en person ska anställas och avlönas av SPI med 2000 kr brutto/månad. Tillkommande
kostnad för SPI under 2012 blir 3 månader x 2000 kr + arbetsgivaravgifter = cirka 8000 kr.
AU godkänner förslaget och uppdrar åt Jörgen att ta kontakt med två personer enligt hans egna
förslag.
b. Från och med den 1 januari 2013 måste enligt Leif tre personer avlönas av SPI med 2000 kr
brutto/månad + arbetsgivaravgifter (total kostnad för SPI under 2013 cirka 100 000 kr). Dessa
personer ska arbeta med korrekturläsning och rättelse av artiklar samt vara ”spindel i nätet” för
svenska och för nordiska artikelsamlare samt för Anders/Annika på SPIFAB. Leif fortsätter inte på
grund av tidsbrist. AU godkänner förslaget och ska redan nu försöka rekrytera tre personer.
AU hoppas på att Per Svartz fortsätter som tidigare.

§6

Nordiskt möte den 5 oktober 2012
a. AU går igenom dagordningen inför det nordiska mötet, som kommer att hållas i samband med den
europeiska kongressen i Dublin.
b. Då Bo inte kan medverka vid det nordiska mötet, så bestämmer AU att Leif ersätter Bo i tekniska
kommittén, och att Anette ersätter Leif som sekreterare vid mötet.

§7

USPE:s kongress den 6 oktober 2012
a. AU beslutar om hur SPI:s delegater ska rösta vid personvalen.
b. AU beslutar om att SPI:s delegater ska rösta emot förslaget om att tillåta civilanställda att delta vid
EPM. Förslaget skulle troligen innebära att EPM:en blir större och därmed dyrare, och att det blir i
princip omöjligt att kontrollera om en person är polisanställd eller inte.
c. AU uppdrar åt SPI:s delegater att besluta om övriga val.

§8

Ekonomi
a. Leif lämnar en skriftlig rapport och en muntlig redovisning om det aktuella ekonomiska läget.
b. Leif lämnar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2012.
c. Bo lämnar en muntlig rapport om avtalet med RPS.

d. Bo lämnar en muntlig rapport om avtalet med SPIFAB.
e. Leif lämnar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2013.
§9

Inrikes verksamhet 2013
AU beslutar om en utökning av två SPM inför 2013 (dynamiskt skytte och styrkelyft/bänkpress).
Leif uppdras att ta kontakt med Ingemar Jonsson avseende dynamiskt skytte samt med Andreas
Lekare och Stefan Eklund avseende styrkelyft/bänkpress. AU bordlägger frågan om höjning av
SPM-bidragen tills vidare.

§ 10

Utrikes verksamhet 2013
a. AU beslutar att sända två aktiva och en ledare/överledare till EPM på skidor i Schweiz. Bo uppdras
att meddela Åke Marmsten AU:s beslut.
b. AU beslutar att Leif ska ordna polislandskamper i damfotboll i Manchester, i golf i samband med
SPM i Västerås och i bordtennis i Dublin. Efter 2013 får de grenansvariga själva ta hand om eventuella framtida polislandskamper.
c. AU beslutar att Leif ska prata med Estlands generalsekreterare Maili Arro under den kommande
USPE-kongressen om deras eventuella intresse att delta med sitt polislandslag i styrkelyft under
kommande SPM i styrkelyft. I så fall ska eventuellt en polislandskamp mellan Estland och Sverige
äga rum under samma tävling.
d. AU beslutar om att delta i NPM i skytte. Beslut om antal deltagare fattas senare.
e. AU beslutar att SPI ska arrangera Nordiska Polisidrottsförbundets kongress 2013.
f. AU uppdrar åt Leif att vid det kommande nordiska mötet i Dublin informera de nordiska polisidrottsförbunden om följande:
• Den nordiska kongressen kommer preliminärt att arrangeras på Nordic Sea Hotel i Stockholm
lördagen den 4 maj 2013 (alternativt den 11 maj), och att två delegater från varje nordiskt polisidrottsförbund kommer att inbjudas. Om anhöriga medföljer delegater till kongressen, så kommer
de medföljande att själva få stå för sina kostnader.
• SPI kommer av ekonomiska skäl inte att delta i några extra nordiska möten före denna kongress.
• SPI kommer inte att arrangera något NPM i golf 2013. SPI kommer inte att delta i något NPM i
golf, om detta kommer att arrangeras av något annat nordiskt polisidrottsförbund under 2013.

§ 11

Rapporter
a. Jörgen lämnar en muntlig rapport efter NPM i orientering i Nyköping. Deltagarna var mycket nöjda
och tävlingarna gick i princip felfritt. Den planerade budgeten ser ut att hålla.
Bo, Leif och Anette berömmer och gratulerar Jörgen till ett mycket väl genomfört arrangemang.
b. Bo informerar inför kommande EPM i brottning i Prag.
c. Leif informerar inför kommande polislandskamp i bowling i Prag.

§ 12

Övriga frågor
a. Diskussion om hur en utökning av tidningen Polisidrott ska kunna genomföras. AU bordlägger
frågan till kommande styrelsemöte.
b. Det har inkommit klagomål från SPM-arrangörer avseende omslagen på SPI:s programblad.
AU uppdrar till Bo att prata med SPIFAB om detta.
c. Diskussion om föreningstillhörighet vid SPM, där deltagares föreningstillhörighet inte anges.
AU bordlägger frågan till kommande styrelsemöte.
d. Anette visar ett förslag på information till ledare/överledare inför SPM och inför internationella
uppdrag. Förslaget är baserat på tidigare informationsblad.
AU godkänner förslaget, som kommer att tas upp vid kommande styrelsemöte.
e. Leif förslår att SPI byter bank från Nordea till SEB av praktiska skäl. Nordea Banks service har
enligt Leif kraftigt försämrats. AU beslutar att Leif ska genomföra ett bankbyte vid lämpligt tillfälle
under förutsättning att SPI:s revisorer ger muntliga godkännanden för detta.
f. AU beslutar om att SPI inte ska vara medarrangörer vid Vasaloppets öppna spår.
g. AU beslutar om att ingen ändring behöver göras på SPI:s hemsida avseende villkoren för ”Stora
grabbars märke”.
h. AU beslutar att SPI inte ska arrangera någon USPE-kongress 2014 efter en inkommen förfrågan
om detta från USPE. AU beslutar även att inget annat USPE-möte ska arrangeras under 2013 i
anledning av det ekonomiska läget. Anette uppdras meddela USPE beslutet.

§ 13

Stora Grabbars Märke
Efter inkommen ansökan från Örebro Polisidrottsförening så beslutar AU om utdelning av ”Stora
grabbars märke” enligt önskemål.

§ 14

Tecken & medaljer
Efter inkommet förslag från Leif så beslutar AU om utdelning av tecken och medaljer enligt förslag.

§ 15

Kommande styrelsemöte
AU beslutar att nästa styrelsemöte ska äga rum i Stockholm den 9 februari 2013.

§ 16

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

Vid protokollet:

Bo S Carlsson

Anette Andersson

