Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
Protokoll

SM1-2012

Tid & plats:

Den 21 april 2012 kl. 10.00 - 12.30 på Hotell Park Inn Solna i Stockholm

Styrelsen:

Per Svartz - ordförande, Bo Carlsson - vice ordförande, Leif Andersson - kassör,
Jörgen Karlsson, Ingemar Jonsson, Johan Thedeby, Ingvar Widell, Åke Marmsten,
Dennis Johansson och Lars Lindahl

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 vissa justeringar.

§3

Föregående protokoll
Styrelsemötesprotokollet från den 19 november 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Rapport från AU-mötet den 11 februari 2012
Per rapporterar från AU-mötet - se mötesprotokollet på Svenska Polisidrottsförbundets (SPI)
hemsida.

§5

Ekonomi
a. Leif Andersson lämnar en muntlig ekonomisk redovisning avseende SPI:s verksamhetsår 2011.
Styrelsen godkänner redovisningen.
b. Per lämnar en muntlig redovisning om avtalet mellan SPI och Rikspolisstyrelsen (RPS) avseende
verksamhetsåret 2012.
c. Per lämnar en muntlig redovisning om avtalet mellan SPI och Svenska Polisidrottsförlaget AB
(SPIFAB).
d. Leif presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2012. Styrelsen godkänner
prognosen.

§6

Information
a. Per rapporterar från genomförda sammanträden med SPIFAB.
b. Bo Carlsson rapporterar från genomförda sammanträden med Nordiska Polisidrottsförbundet
(NPIF).

§7

Inkomna motioner till förbundsmötet
Leif informerar om att en motion har inkommit avseende tre ändringsförslag i SPI:s stadgar.

§8

Inkomna skrivelser
a. Bengt-Olov Nordh från Örebro har en fråga om prestationer inom handikappidrott och inom
junioridrott kan ge poäng att tillgodoräkna vid ansökningar om ”´stora grabbars märke”. Efter en
diskussion bordläggs frågan för beredning av AU inför kommande SPI-möte.
b. Christer Back från Göteborg har ett önskemål om att de årliga tävlingarna i dynamiskt skytte ska
erhålla SPM-status. Styrelsen uppdrar till skyttesektionen att diskutera frågan och att därefter lämna
ett förslag till kommande SPI-möte.
c. Magnus Einvall från Växjö har en förfrågan om det är möjligt för SPI att få en egen startgrupp i
Vasaloppets ”öppna spår”. Efter en diskussion bordläggs frågan för beredning av AU inför kommande
SPI-möte.

d. Staffan Sundgren från Värmland har en fråga om ett planerat arrangemang av boxning/brottning
kan erhålla SPM-status. Styrelsen beslutar att SPI inte ska vara medarrangör vid denna tävling och
att SPM-status därför inte är aktuellt. Rune Atterstig uppdras att informera Staffan Sundgren om
SPI:s beslut.
§9

Övrigt
a. Johan Thedeby informerar om en regeländring vid hemmabanstävlingarna i bowling.
b. Bo informerar om att SPIFAB önskar en utökning av antal ex. av tidningen Polisidrott. Styrelsen
beslutar sig vara positiva till fler antal lösnummer och uppdrar till Bo att undersöka hur postsorteringen i landets polisidrottsföreningar kan förbättras.

§ 10

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir konstitueringsmötet, som äger rum direkt efter dagens förbundsmöte.

§ 11

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

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, sekreterare

