Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte

Tid och plats:

Den 15 februari 2014 kl. 10.00 - 12.00 i Polisförbundets lokaler i Stockholm

Närvarande:

Ordföranden Bo Carlsson, Jörgen Karlsson, Leif Andersson, Ingemar Jonsson,
Johan Thedeby, Åke Marmsten, Rune Atterstig, Hans Lehammer, Björn Kellerth,
Lars Lindahl och Anette Andersson

§ 1 Mötets öppnande
Bo öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.
§ 3 Föregående protokoll
Styrelsemötesprotokollet från den 9/2 2013 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 4 Tagna beslut
a. Den 17/10 2013 beslutade styrelsen att:
• SPI enbart ska syssla med inrikes polisidrottsverksamhet.
• SPI ska avsluta sitt medlemskap i USPE - Europeiska Polisidrottsförbundet (skrivelse om
avslutande av medlemskapet sändes till USPE den 23/10 2013).
• SPI ska betala ut bidrag till polisidrottsföreningarna enligt förbundskassörens förslag.
• SPI inte ska ha några kostnader för SPM-representation under 2014. Grenansvaret upphör den
31/12 2013. En kontaktperson för varje SPM-gren ska utses årligen.
• SPI inte arrangerar SPM i simning eller friidrott under 2014.
• SPI arrangerar följande nya SPM under 2014; TCA, cykel, terränglöpning och tennis. Arrangörerna
av dessa SPM får ett bidrag om 10 000 kr vardera samt SPM-plaketter.
• SPI ska presentera ett förslag till nya stadgar vid förbundsmötet den 15/2 2014.
b. Den 28/10 2013 beslutade AU efter önskemål från SPIFAB, att böckerna ”Organiserad brottslighet”
och ”Spektakulära konstkupper” får ges ut av SPIFAB ” i samarbete med SPI” med förord av SPI:s
ordförande. Styrelsen godkänner AU:s beslut.
c. Den 14/1 2014 beslutade AU efter önskemål från Arthur Anderson (2014 års arrangör av SPM i
golf) om tillägg av den nya klassen ”damer 50”. Styrelsen godkänner AU:s beslut.
§ 5 Ekonomi
a. Leif lämnar muntligen och skriftligen en ekonomisk redovisning avseende verksamhetsåret 2013.
Styrelsen godkänner redovisningen.
b. Leif lämnar muntligen en redovisning om avtalen mellan SPI och Rikspolisstyrelsen, Svenska
Polisidrottsförlaget AB och Förbundsmedia AB avseende verksamhetsåret 2014. Styrelsen godkänner redovisningen.
§ 6 Övrigt
a. Det har inkommit en förfrågan från John-Åke Andersson om rätten till SPM-deltagande vid tjänstledighet. Styrelsen beslutar att så länge man har kvar sin anställning inom polisväsendet, så får
man delta i SPM-tävlingar.
b. Anette informerar om att Förbundsmedia AB erbjuder samtliga polisanställda/pensionerade polisanställda en gratisprenumeration av tidningen Polisidrott från och med den 15/2 2014.
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§ 7 Mötets avslutande
Bo avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Vid protokollet:

Justeras:

Anette Andersson

Leif Andersson
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