Svenska Polisidrottsförbundet

Protokoll styrelsemöte
Tid och plats:

Den 11 januari 2017, klockan 17.00 - 18.30 i Stockholm

Närvarande:

Ordförande Lars Hallberg, Mikaela Kellner, Lina Berglund, Robert Nilsson och
Liselott Såmark.

§ 1 Mötets öppnande
Lars öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 3 Föregående protokoll
Tidigare mötesprotokoll från 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 4 SPI Inriktning 2017
Huvudinriktningen för SPI under 2017 kommer ligga på nationella tävlingar. Så länge som ekonomin
inte tillåter mer. Om ekonomin förändras under året kommer eventuellt nya beslut att tas. SPI ska
under 2017 verka för bibehålla eller öka antalet SPM från 2016, SPI ska även på flera sätt verka för att
öka deltagarantalet på tävlingarna. SPI ska marknadsföras mer och bättre.
§5

Fördelning av uppgifter
a. Lina – Facebook och intrapolis
b. Artikelansvariga Polisidrott
Mikaela – nr 1
Liselott – nr 2
Robert - nr 3
Mikaela – nr 4
Liselott – nr 5
c. Skyttemärkesansvarig bordlägges i väntan på mer information om vad detta innebärv
tillsvidare har Mikaela hand om skyttemärkena.
d. Lina och Robert tar fram nya förslag på riktlinjer för polisers rätt till tjänstledigt utan löneavdrag
i samband med deltagande på SPM.

§6

Ekomomi
a. Avtal med förbundsmedia är tecknat för att i samarbete med dem ge ut Polisidrott. Detta
kommer ge SPI 250.000 kr under 2017.
b. Lars Hallberg ansvarar för kontakt med Dan Eliasson för bidrag från Polismyndigheten. Målet
är att få minst lika mycket som 2016.
c. Lars ansvara för kontakten med förbundsmedia om att eventuellt ge ut en ny bok som ersätter
Nordisk kriminalkrönika.
d. Mikaela kommer ta fram en ekomimisk prognos för 2017.
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§ 7 SPM 2017
Hittills är det klart att 22 SPM kommer anordnas 2017.
Styrelsen fastslår att samma bidrag skall betalas ut som föregående år.
Den skillnaden som görs i år är att halva bidraget betalas ut före SPMet och resterande betalas ut när
arrangören har skrivit referat och skickat bilder till Polisidrott. Bidrag kommer även ges ut första året
ett SPM anordnas om det uppfyller vissa krav. Se bilaga angående arrangörsinformation om bidrag.

§8

Övrigt
a. Styrelsen godkänner Magnus Dahlmom som arrangör för det nya SPMet swimrun 2017
b. Styrelsen avslår inkommen förfrågan om utökat bidrag till Nackapolisens idrottsförbund med
anledning av ett 60 års jubileum.
c. Mikaela inkommer med en lista till Lars på arbetsmaterial hon saknar och önskar köpa in.

Vid protokollet:

Justeras:

Mikaela Kellner

Lars Hallberg
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