Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte
Protokoll

SM1-2013

Tid & plats:

Den 9 februari 2013, kl. 09.30 - 17.00 på Internutredningsenheten i Stockholm

Styrelsen:

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

Övriga:

Björn Kellerth 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 2012-04-21 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Rapport från AU-mötet 2012-09-29
Protokollet från AU-mötet är tidigare utsänt och genomläst. Protokollet godkänns och läggs till
handlingarna.

§5

Tagna beslut & vidtagna åtgärder
a. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2013-01-07 om att Göteborgs Polismäns IF ska få
arrangera RPM i beachvolleyboll 2013.
b. Styrelsen godkänner AU:s beslut från 2013-01-14 om att inte delta i EPM i fotboll för herrar
2014.

§6

Nordiska Polisidrottsförbundet
Styrelsen beslutar enhälligt att SPI lämnar den nordiska gemenskapen - Nordiska Polisidrottsförbundet - med omedelbar verkan. Skälen är följande;
• SPI får mindre intäkter under 2013 än tidigare
• svenska Rikspolisstyrelsen (RPS) vill att SPI använder mer av sina intäkter till den inrikes
verksamheten
• delegaterna från Danmark, Norge och Island respekterar inte SPI:s beslut om den egna
verksamheten - därför finns inte förutsättningarna till ett sambete

§7

Minskning av kostnader
Styrelsen beslutar att;
• SPI inte arrangerar någon nordisk kongress under 2013 - se § 6
• SPI inte deltar vid NPM i skytte 2013 - se § 6
• SPI inte deltar i några internationella möten över huvud taget under 2013
• SPI:s kassa inte ska fungera som någon ”drulleförsäkring”
• ingen ska få någon kostnadsersättning utan att redovisa kvitton
• AU tar över grenansvaret för innebandy och styrkelyft
• det inte blir någon SPM-representation vid årets SPM i golf, styrkelyft, dynamiskt skytte och
innebandy
• revisorsgodkänd ekonomisk redovisning ska destrueras, då reglerna har ändrats och SPI
inte är bokföringspliktig längre. Kontroll har gjorts av via Skatteupplysningen, av en skatterevisor vid Skatteverket och med en polisanställd chefsekonom

§8

Ekonomi
a. Leif lämnar en muntlig ekonomisk redovisning avseende SPI:s verksamhetsår 2012.
Styrelsen godkänner redovisningen.
b. Leif lämnar en muntlig redovisning om avtalet mellan SPI och Rikspolisstyrelsen (RPS)
avseende verksamhetsåret 2013.
c. Bo lämnar en muntlig redovisning om avtalet mellan SPI och Svenska Polisidrottsförlaget AB
(SPIFAB) avseende verksamhetsåret 2013.
d. Leif presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2013. Styrelsen godkänner
prognosen.

§9

Information
a. Bo rapporterar från genomförda sammanträden med SPIFAB.
b. Leif och Anette rapporterar från genomförda sammanträden med Nordiska Polisidrottsförbundet (NPIF).

§ 10

Boken Nordisk Kriminalkrönika
SPI kommer att arrangera ett redaktörsmöte i Stockholm den 23 februari 2013. SPIFAB bekostar mötet. Anette, Leif och Bo kommer att delta i mötet, där det bland annat kommer att
diskuteras vilka uppgifter SPI ska fullgöra avseende produktionen av boken ”Nordisk Kriminalkrönika 2014” det kommande året.

§ 11

SPM-tävlingar 2013 & 2014
Bordtennis, bowling, dynamiskt skytte, friidrott, fotboll, gevär & kpist, golf, halvmaraton, handboll, innebandy, luftvapen, multisport, orientering & fältsport, pistolskytte, rinkbandy, simning,
skidor (inställt - ingen arrangör), springskytte och styrkelyft.

§ 12

SPM-bidrag 2013 & 2014
Bordtennis 15 000 kr, bowling 15 000 kr, dynamiskt skytte 10 000 kr, friidrott 15 000 kr, fotboll
15 000 kr, gevär & kpist 10 000 kr, golf 15 000 kr, halvmaraton 15 000 kr, handboll 15 000 kr,
innebandy 15 000 kr, luftvapen 10 000 kr, multisport 10 000 kr, orientering & fältsport 15 000 kr,
pistolskytte 15 000 kr, rinkbandy 15 000 kr, simning 10 000 kr, skidor 15 000 kr, springskytte
10 000 kr och styrkelyft 10 000 kr. Kan bli eventuella justeringar 2014.

§ 13

Grenansvariga 2013 & 2014
Bordtennis - Rickard Gartér, bowling - Johan Thedeby, dynamiskt skytte - Christer Back, friidrott
- Dennis Johansson, fotboll - Linda Björnfot, gevär & kpist - Stefan Lundqvist, golf - Torbjörn
Waltersson, halvmaraton & simning - Bo Carlsson, handboll - Ingvar Widell, innebandy - AU,
luftvapen - John-Åke Andersson, multisport - Tobias Oveander, orientering & fältsport - Jörgen
Karlsson, pistolskytte - Patrik Johansson, rinkbandy - Björn Gröndahl, skidor - Åke Marmsten,
springskytte - Lennart Rehnström och styrkelyft - AU. Kan bli eventuella justeringar 2014.

§ 14

Internationella tävlingar 2013
Internationella tävlingar 2013 - polislandskamper i bordtennis, i damfotboll och i skytte.

§ 15

Förbundskaptener 2013
• Polislandskamp i bordtennis - Rickard Gartér
• Polislandskamp i damfotboll - Linda Björnfot
• Polislandskamp i skytte - Ingemar Jonsson

§ 16

Tidningen Polisidrott
Anette informerar om svårigheter att få ihop material till tidningen. SPM-tävlingarna ligger
ojämnt fördelade under året, resultat och referat från föreningarna avseende LPM och KM har
blivit färre. Styrelsen beslutar att samtliga styrelseledamöter ska skriva en artikel i tidningen och
den ska senast vara kansliet tillhanda 2013-05-10.

§ 16

Övrigt
a. Styrelsen beslutar att SPI inte ska vara representerade i någon bolagsstyrelse fr.o.m.
2013-01-01.
b. Johan informerar om att hemmabanstävlingen i bowling läggs ner p.g.a. bristande deltagarantal.
c. Johan tar upp frågan för diskussion om vad arrangörsbidraget vid SPM ska användas till
efter förfrågan från 2013-års arrangör av SPM i bowling.
d. Styrelsen beslutar att Lars Staf får anordna ett RPM på cykel efter inkommen förfrågan.

e. Styrelsen uppdrar åt Leif och Anette att undersöka möjligheter till nya inkomstkällor.
f. Styrelsen uppdrar åt Dennis att ta kontakt med Anders Norberg, Halmstadspolisens I&SF
med en förfrågan om ett permanentande av SPM i terränglöpning i samband med ”Prinsens
Minne” i Halmstad fr.o.m. 2014.
g. Diskussion om ”polisklasser” i samband med stora motionslopp såsom Vasaloppet,
Vansbrosimningen m.m. Styrelsen bordlägger frågan till nästa styrelsemöte.
h. Anette informerar om att en uppdaterad ledarutbildning kommer att skickas ut inom kort.
§ 17

Nästkommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum i samband med SPI:s förbundsmöte 2014.

§ 18

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

Vid protokollet:

Bo S Carlsson, ordförande

Anette Andersson, sekreterare

