Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte

Tid och plats:

Den 11 oktober 2014 kl. 09.30 - 15.30 på Kungsbron 21 i Stockholm

Närvarande:

Bo Carlsson, Leif Andersson och Anette Andersson på plats
Jörgen Karlsson och Lars Lindahl via telefon

§ 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 15 februari 2014 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 4 Ekonomi
a. Leif lämnar en muntlig ekonomisk rapport avseende verksamhetsåret 2014 fram till dagens datum.
Styrelsen godkänner redovisningen.
b. Leif presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2014, där målsättningen är att SPI:s
egna kapital ska vara detsamma vid årets slut som vid årets början.
Styrelsen godkänner prognosen.
c. Leif informerar om att avtalen avseende verksamhetshetsåret 2015 mellan SPI och Rikspolisstyrelsen, Svenska Polisidrottsförlaget AB och Förbundsmedia AB ännu inte är klara.
§ 5 Boken Nordisk Kriminalkrönika
Leif informerar om att Per Svartz fortsätter som chefredaktör/korrekturläsare under 2015 och att JohnÅke Andersson fortsätter som korrekturläsare.
§ 6 Material till tidningen Polisidrott
Anette informerar om att det är viktigt, att material från SPM-tävlingarna skickas till kansliet snarast
möjligt efter avslutad tävling. Det är även mycket viktigt, att det tas bra tävlingsbilder. Tidningen
Polisidrott och SPM-programbladen är nödvändiga inkomstkällor för att SPI ska kunna ge ut bidrag till
SPM-arrangörerna.
§ 7 Tävlingsverksamhet 2014
Anette informerar om att 20 av 21 SPM har genomförts. Endast SPM i innebandy kvarstår. De flesta
mästerskapstävlingarna har fungerat mycket bra, men i några fall var materialet till tidningen Polisidrott inte acceptabla.
Anette påtalar också, att SPM-programbladen måste hämtas ut av arrangörerna inför SPM-tävlingarna
och delas ut till SPM-deltagarna, vilket inte var fallet vid ett av årets mästerskap.
§8
Tävlingsverksamhet 2015
a. Styrelsen beslutar om SPM-tävlingar i samma idrottsgrenar och med samma storlek på SPMbidragen som under 2014.
b. Anette informerar om att det är klart med kontaktpersoner till samtliga SPM-grenar, förutom i
handboll och fotboll, där diskussioner pågår men lösningar förväntas inom kort.
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§9
Tävlingsbestämmelser
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 uppmärksammats både muntligen och skriftligen, om att
tävlingsbestämmelserna inte alltid följs vid SPM-tävlingarna. Flera polisidrottsutövare och arrangörer
har dessutom påpekat att vissa av bestämmelserna bör förtydligas, då misstolkningar kan ske.
Tävlingsbestämmelserna måste också anpassas inför den kommande omorganisationen inom polisen
den 1 januari 2015.
Styrelsen uppdrar åt Bo och Leif att utgöra SPI:s tävlingskommitté och tolkare av SPI:s tävlingsbestämmelser.
Tävlingskommittén ska presentera ett förslag till ändringar av SPI:s tävlingsbestämmelser för styrelsen
snarast möjligt. De uppdaterade tävlingsbestämmelserna ska efter styrelsens fastställande publiceras
på SPI:s hemsida samt i tidningen Polisidrott nr 4-2014.
§10 Övrigt
Leif informerar om att SPI från och med den 30 juni 2014 inte längre fick plats i polishuset Kronoberg
på Kungsholmen. SPI:s inventarier och övriga tillhörigheter flyttades av Leif och Anette ut ur polishuset dessförinnan. Kansliet är numera beläget i generalsekreterarens bostad på följande adress;
Svenska Polisidrottsförbundet, c/o Anette Andersson, Ölmegatan 15 B, 652 30 Karlstad.
§11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte planeras till att genomföras någon gång under verksamhetsåret 2015.
§12 Mötets avslutande
Bo avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Vid protokollet:

Justeras:

Anette Andersson

Leif Andersson
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