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Svenska Polisidrottsförbundets stadgar 
 
Svenska Polisidrottsförbundet bildades den 22 mars 1925 och förkortas SPI. 
Organisationsnummer 802002-6772. Förbundet har sitt säte i Karlstad, där 
kansliet är beläget. Stadgarna är antagna genom beslut på förbundsmötet den 
17 januari 2018. 
 

§ 1  Ändamål 

SPI har till ändamål att stimulera Sveriges polisanställda och pensionerade polisanställda till fysiska 
aktiviteter, främja intresset för deltagande i polisidrottstävlingar samt verka för jämställdhet inom polis-
idrotten. 

§ 2  Omfattning 

SPI består av polisidrottsföreningar och länspolisidrottsförbund, som är anslutna genom medlemskap. 

§ 3  Polisidrottsförening 

§ 3.1 

Polisidrottsförening med verksamhet inom Sveriges polisväsende kan uppnå medlemskap i SPI. 
Ansökan om medlemskap görs till SPI:s kansli. SPI:s förbundsstyrelse beslutar i medlemskapsfrågor. 

§ 3.2 

Det åligger polisidrottsförening att: 

• föra medlemsregister 

• följa sina egna stadgar och bestämmelser 

• följa SPI:s stadgar och bestämmelser 

• genomföra årsmöten 

• senast 30 dagar efter genomfört årsmöte meddela SPI:s kansli den nya styrelsesammansättningen 

§ 3.3 

Polisidrottsförening, som vill avsluta sitt medlemskap, ska skriftligen anmäla detta till SPI:s kansli. 

§ 3.4 

Polisidrottsförening får arrangera klubbpolismästerskap (KPM) och distriktspolismästerskap (DPM). 
DPM ska dock ske i samråd med aktuellt länspolisidrottsförbund om sådant finns. 

§ 3.5 

Polisidrottsförening, som trots påminnelser underlåter att följa SPI:s stadgar och bestämmelser, kan få 
sitt medlemskap upphävt av SPI:s förbundsstyrelse. Beslut om upphävt medlemskap ska meddelas 
den aktuella polisidrottsföreningen skriftligen. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas vid SPI:s 
förbundsmöte. 

§ 4  Länspolisidrottsförbund 

§ 4.1 

Länspolisidrottsförbund med verksamhet inom Sveriges polisväsende kan uppnå medlemskap i SPI. 
Ansökan om medlemskap görs till SPI:s kansli. SPI:s förbundsstyrelse beslutar i medlemskapsfrågor. 

§ 4.2 

Det åligger länspolisidrottsförbund att: 

• följa sina egna stadgar och bestämmelser 

• följa SPI:s stadgar och bestämmelser 

• genomföra årsmöten 

• senast 30 dagar efter genomfört årsmöte meddela SPI:s kansli den nya styrelsesammansättningen 
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§ 4.3 

Länspolisidrottsförbund, som vill avsluta sitt medlemskap, ska skriftligen anmäla detta till SPI:s kansli. 

§ 4.4 

Länspolisidrottsförbund får för sin verksamhet begära avgifter av polisidrottsförening. 
Länspolisidrottsförbund får arrangera distriktspolismästerskap (DPM). 

§ 4.5 

Länspolisidrottsförbund, som trots påminnelser underlåter att följa SPI:s stadgar och bestämmelser, 
kan få sitt medlemskap upphävt av SPI:s förbundsstyrelse. Beslut om upphävt medlemskap ska med-
delas det aktuella länspolisidrottsförbundet skriftligen. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas vid 
SPI:s förbundsmöte. 

§ 5  Förbundsmöte 

§ 5.1 

SPI:s förbundsmöte är förbundets högsta beslutande organ. 
 
Polisidrottsförening får till förbundsmötet utse ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar, men 
som mest får en polisidrottsförening representeras av tio ombud. Länspolisidrottsförbund får till för-
bundsmötet utse ett ombud. 
 
Rösträtten ska utövas genom personlig närvaro av ombudet med en personligt utställd fullmakt från 
sin polisidrottsförening alternativt från sitt länspolisidrottsförbund. Förbundsmötesordföranden ska före 
mötet pröva varje fullmakt och godkänna alternativt underkänna fullmakten. 
 
Omröstning sker öppet, om inte något beslutsmässigt ombud begär sluten omröstning. 
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal den mening som ordföranden företräder. 
Vid personval ska lottning avgöra i händelse av lika antal röster. 

§ 5.2 

Ordinarie förbundsmöte ska hållas varje år på tid och plats, som förbundsstyrelsen bestämmer. 
 
En kallelse ska publiceras på SPI:s hemsida minst en månad innan förbundsmötet. 
 
Motioner ska ha inkommit till SPI:s kansli senast 14 dagar innan förbundsmötet. Inkomna motioner 
ska sändas ut till anmälda mötesdeltagare innan mötet. 
 
Dagordning, verksamhetsberättelse och eventuella övriga dokument, som ska ligga till grund för 
kommande diskussioner och mötesbeslut, ska delas ut till mötesdeltagarna innan mötet inleds. 

§ 5.3 

Vid förbundsmötet ska alltid följande ärenden behandlas: 
1. upprop och granskning av fullmakter 
2. val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. val av en person till justeringsman och rösträknare 
4. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5. behandling av verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen 
6. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
7. behandling av inkomna motioner 
8. val på ett år av förbundsordförande 
9. val på ett år av ledamoten  

10. val på ett år av en revisor 
11. val på ett år av en person i valberedningen 
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§ 5.4 

Förbundsstyrelsen har rätt att kalla till extra förbundsmöte när så behövs. En kallelse ska i ett sådant 
fall publiceras på SPI:s hemsida minst en månad innan det extra förbundsmötet och åtföljas av en 
dagordning samt de dokument, som ska ligga till grund för diskussioner och beslut vid mötet. 

§ 6  Förbundsstyrelsen 

§ 6.1 

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ. 

§ 6.2 

Förbundsstyrelsen består av en ordförande samt av 3-6 förbundsmötesvalda ledamöter. 
 
Ingen deltagare i förbundsstyrelsen ska samtidigt vara ledamot i någon polislandslagsförenings 
styrelse.  
 
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiansvarig.  
 
För SPI:s administrativa verksamhet ska det finnas ett förbundskansli, som ska bemannas av en 
anställd generalsekreterare.  
 

Förbundsstyrelsen beslutar i anställningsfrågor.  

§ 6.3 

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst tre 
personer är närvarande. 
 
Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst en gång varje verksamhetsår. 
 
Kallelse till styrelsesammanträde samt dagordning sänds ut av generalsekreteraren före samman-
trädet. 
 
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. 
 
Om generalsekreteraren eller ordföranden finner det nödvändigt, att ett visst beslut tas i avvaktan på 
styrelsemöte, så kan brådskande ärenden avgöras via e-post eller per telefon. 

§ 6.4 

Det åligger förbundsstyrelsen att: 

• följa SPI:s stadgar och bestämmelser 

• företräda polisidrotten i kontakterna med Polismyndigheten, övriga myndigheter och andra 
organisationer 

• stimulera föreningarnas arbete för fysiska aktiviteter inom verksamhetsområdet enligt stadgarna 

• främja och utveckla tävlingsverksamheten inom polisidrotten 

• föra protokoll över styrelse- och förbundsmöten 

• föra ekonomisk redovisning 

• ansvara för SPI:s tillgångar 

• ansvara för att SPI:s kansli är bemannat av en generalsekreterare 

• besluta om bidrag till polisidrottsföreningar och länspolisidrottsförbund 

• besluta om arrangemang av svenska polismästerskap (SPM) 

• besluta om bidrag till SPM-arrangörer 

• bereda ärenden som ska behandlas vid förbundsmötet 
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§ 7  Firmateckning 

SPI:s firma ska tecknas av ordföranden samt av vice ordföranden  

alternativt var och en för sig.  

§ 8  Revision 

Den person som utses att vara revisor, behöver inte vara aktiv i tjänst. 
 
SPI:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari - 31 december årligen. 
 
Det åligger revisorn att granska SPI:s förvaltning och räkenskaper. 
 
Revisorn ska senast den 25 februari varje år beredas möjlighet att granska den ekonomiska årsredo-
visningen för året dessförinnan. 
 
Efter verkställd revision ska revisorns berättelse vara SPI:s kansli tillhanda senast sju dagar efter den 
aktuella revisionen. 

§ 9  Valberedning 

Den person, som utses till att utgöra valberedning, ska vara i aktiv tjänst. 
 
Det åligger valberedningen i samråd med generalsekreteraren att till varje förbundsmöte lämna in-
komna förslag om de val, som ska verkställas vid förbundsmötet. 

§ 10 Stadgefrågor 

§ 10.1 

Ändring av SPI:s stadgar kan endast ske vid ordinarie förbundsmöte. Majoritet krävs. 

§ 10.2 

Beslut om SPI:s upplösning är giltigt endast om beslut fattas vid förbundsmöte 2/3 majoritet. 

§ 10.3 

Om SPI upplöses, ska tillgångarna användas för främjandet av polisidrotten. Beslut fattas i samband 
med beslut om SPI:s upplösning. 


