Svenska Polisidrottsförbundet
Arbetsutskottet
Protokoll
Tid & plats:

Den 5 oktober 2013, IU i Stockholm, kl. 10.00 - 17.30

Närvarande:

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

Övriga:

Anette Andersson, sekreterare

AU1-2013

§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

Tagna beslut och vidtagna åtgärder
AU-beslut 2013-07-16 efter inkommen protest från Per Sydner i Gävle avseende SPM i fotboll 2013:
SPI:s tävlingsbestämmelser gäller.

§5

Nordisk Kriminalkrönika
Anette informerar om att Per Svartz fortsätter som chefsredaktör och korrekturläsare. Ny korrekturläsare tillsammans med Per blir John-Åke Andersson. Leif informerar om SPI:s kostnader 2013 avseende Per och John-Åke.

§6

Förslag till omorganisation inom SPI 2014
Leif och Anette presenterar ett förslag till omorganisation inom SPI på grund av minskning av årsintäkter. Förslaget innebär bland annat att:
• SPI enbart ska ägna sig åt inrikes verksamhet.
• SPI:s styrelse minskas.
• Polislandslagsverksamheten hamnar i polisidrottsföreningsorganisationen i form av polislandslagsföreningar.
• SPI inte ska ha några kostnader för SPM-representation. Grenansvaret upphör fr.o.m. 2013-12-31.
En kontaktperson för varje SPM-gren kommer att utses av SPI:s styrelse i samråd med polislandslagsföreningarna (årlig översyn).
• SPI avslutar sitt USPE-medlemskap från och med 2013-12-31.
• SPI ska presentera nya förbundsstadgar på förbundsmötet 2014.
AU godkänner förslaget och det ska nu sändas till styrelsen för beslut.

§7

Ekonomi
a. Leif lämnar en skriftlig avrapportering och en muntlig redovisning om det ekonomiska läget samt
presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2013.
b. Bo lämnar en muntlig redovisning om 2014 års avtal med RPS.
c. Leif lämnar en muntlig redovisning om 2014 års avtal med SPIFAB och Förbundsmedia AB.

§8

Inrikes verksamhet 2014
• AU föreslår att SPI inte ska arrangera SPM i simning eller friidrott. Grenarna får dock arrangeras
som RPM (arrangören erhåller föreningsplaketter).
• AU föreslår att SPI ska arrangera SPM på cykel, i terränglöpning, i TCA och i tennis om arrangörer
finns (grenarna erhåller SPM-plaketter och 10 000 kr i bidrag). Förslaget ska sändas till styrelsen för
beslut.

§9

Tidningen Polisidrott
• Anette informerar om att tidningen har fått en ny layout.
• Bo och Anette ska se över tidningens annonser inför varje nummers utgivande.
• Anders Svensson på Förbundsmedia AB har önskemål om att öka upplagan av tidningen.
AU ska se över möjligheterna.
• Anette informerar om att en digital version av tidningen kommer att publiceras på SPI:s hemsida
(bekostas av Förbundsmedia AB).
• Prenumerationsplusgirot 34331-3 avslutas och ersätts med SPI:s bankgiro 129-4149 efter överenskommelse med Förbundsmedia AB.

§ 10

Övriga frågor
a. Torbjörn Waltersson avsäger sig sitt uppdrag som grenansvarig för golf av personliga skäl.
b. Ett tillägg om dispenser i samband med lagidrott i tävlingsbestämmelserna.
c. Ett tillägg om regler vid lagidrott i tävlingsbestämmelserna, då inte fullt antal lag anmält sig till
slutspel.
d. Jörgen ska se över möjligheterna att arrangera SPM på skidor tillsammans med Räddningstjänsten.

§ 11

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir samband med förbundsmötet den 15 februari 2014 i Stockholm.

§ 12

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

Vid protokollet:

Bo S Carlsson

Anette Andersson

