Svenska Polisidrottsförbundet
Styrelsemöte

Tid och plats:

Den 25 september 2015 kl. 09.30 - 13.00 i Karlstad

Närvarande:

Bo Carlsson, Leif Andersson 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
Mötesprotokollet från den 11 oktober 2014 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 4 Tagna beslut
Styrelsen beslutade den 12 januari 2015 via e-post om tre nya ”SPM på försök” i grenarna judo
(Halmstad), simning (Göteborg) och triathlon (Tjörn). Dessa tre försöks-SPM tilldelas inte något
arrangörsbidrag.
§ 5 Ekonomi
a. Leif lämnar en muntlig ekonomisk rapport avseende verksamhetsåret 2014. Mötet godkänner
redovisningen.
b. Leif informerar om att avtalen avseende verksamhetsåret 2016 med Polismyndigheten, Svenska
Polisidrottsförlaget AB och Förbundsmedia AB ännu inte är klara.
c. Leif presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2015. Målsättningen är ett plus-minusnoll-resultat, samt att SPI:s egna kapital den 31 december 2015 ska vara detsamma som det var
den 31 december 2014. Mötet godkänner prognosen.
d. Efter ett förslag från Leif så beslutar mötet, att 2016 års budget behandlas och beslutas om efter
förbundsmöte.
§ 6 Övrigt
a. Mötet beslutar om följande tillägg i SPI:s tävlingsbestämmelser: Regionslag får anmälas och delta
vid SPM i handboll på grund av svårigheten att bilda föreningslag och/eller polisområdeslag i just
denna gren. Anette uppdras att skriva in tillägget i tävlingsbestämmelser.
b. En inkommen skrivelse från Halmstadspolisens I & SF om att få arrangera SPM i futsal 2016 (en
variant av inomhusfotboll). Mötet beslutar att Halmstad får arrangera ett ”SPM på försök” i futsal.
c. En inkommen skrivelse från Daniel Lind, Örebro Poliskårs IF om att få utöka antal slutspelslag vid
SPM i fotboll 2016. Mötet beslutar att utöka slutspelslagen till mellan sex och tio lag/slutspel.
Arrangören får avgöra vilket exakt antal som ska gälla vid just deras SPM. Anette uppdras att
skriva in ändringen i grenbestämmelser.
d. En inkommen skrivelse från Peter Eriksson, Eskilstunapolisens IF om ändringar i grenbestämmelserna inför SPM i fotboll 2017. Mötet bordlägger frågan att diskuteras och beslutas om vid
kommande styrelsemöte.
e. En inkommen skrivelse från Erik Månsson, Falupolisens IK om instiftande av ny medalj. Mötet beslutar att inte instifta någon ny medalj i anledning av på SPI:s nuvarande ekonomiska situation.
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§ 7 Tävlingsverksamhet 2016
Mötet beslutar om SPM-tävlingar 2016 i samma idrottsgrenar och med samma bidragsstorlek som
2015. Om SPI erhåller kraftigt reducerade intäkter under 2016, så kommer dock en omprövning av
bidragsstorleken att göras.
§ 8 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte planeras att äga rum efter förbundsmötet 2016.
§ 9 Mötets avslutande
Bo avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Vid protokollet:

Justeras:

Anette Andersson

Leif Andersson
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