Svenska Polisidrottsförbundet

Protokoll styrelsemöte
Tid och plats:

Den 10 april 2017, klockan 16.00 – 17.50 i Stockholm

Närvarande:

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

§1

Mötets öppnande
Lars Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§3

Föregående protokoll
Tidigare mötesprotokoll från januari 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Ekonomi
Lars Hallberg och Mikaela Kellner har träffat rikspolischef Dan Eliasson den 20 mars 2017.
Samtal fördes kring polisidrotten. Dan Eliasson ger en garanti att 500 000 kronor avsätts till
SPI:s uppdrag. Han öppnade för möjligheten att ev. erhålla mer. Samtidigt gav rikspolischefen
SPI uppdraget att aktivt verka för en god hälsa inom ramen för rikspolischefens strategiska
initiativ "Motivation och delaktighet". Uppdraget diskuterades under punkten friskvård.

§5

Friskvård
Förslag diskuterades om hur SPI kan driva Rikspolischef Dan Eliassons strategiska initiativ
”Motivation och Delaktighet", bl.a. att anställda inom myndigheten som är instruktörer inom
olika områden, kan tillfrågas att genomföra gemensamma schemalagda pass.

§6

Nordisk kriminalkrönika
-

-

§7

Frågeställning: Hur går vi vidare? Kontakt har tagits med Förlagsmedia som är intresserade av
att en ny bok görs. Kostnader, intäkter och marknadsföring diskuterades. Då namnet Nordisk
Kriminalkrönika är varumärkesskyddat behövs ett nytt namn. Förslag lämnades på Svensk
Kriminalkrönika.
Lars Hallberg och Mikaela Kellner ges i uppdrag att kontakta Lasse Markus inom vår
myndighet, då en ansvarig redaktör behövs för att samla in material.
Mikaela Kellner ges i uppdrag att kontakta Nordstedts förlag genom Storytell.

Nordiskt engagemang
-

-

SPI styrelse är positiva till medverkan i ett nordiskt engagemang. Mikaela Kellner berättar att
hon blivit inbjuden och varit på ett givande och positivt möte i Oslo och träffat representanter
för Nordiska Polisidrottsförbundet (NPI) samt Lettland. Finansiering diskuterades och styrelsen
beslutade att skicka ut två frågeställningar till respektive kontaktperson för de idrotter där
representation sker inom NPI:s ramar. Mikaela Kellner ansvarar för utskicket.
Mötet beslutade att skicka representation till NPI:s förbundsmöte den18-21 maj 2017 i
Trondheim dit SPI bjudits in. Mötet kombineras med en gemensam aktivitet.
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