Svenska Polisidrottsförbundet
Protokoll styrelsemöte
Tid och plats:

25 oktober 2017 17:30 – 19:30 i Stockholm

Närvarande:

Ordförande Lars Hallberg, Mikaela Kellner, Lina Berglund, Robert Nilsson 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 10 april godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Styrelsen
Lars Hallberg, Mikaela Kellner, Liselotte Såmark och Lina Berglund är villiga att fortsätta med
styrelsearbetet under 2018. Diskussioner fördes om ytterligare en person ska väljas in i
styrelsen. Det vore bra med en ledamot som inte kommer från Stockholm för att få en bättre
representation från övriga landet.

§5

2018
Förbundsmötet planeras till onsdag den 17 januari kl 13:00 i Stockholm, gamla polishuset
Kronoberg.
Inför nästa år finns det redan 23 planerade SPM i tävlingskalendern.

§6

Tidningen Polisidrott
Under 2018 kommer sex nummer av tidningen ges ut. En utgivningsplan har upprättats av
Mikaela. Vi behöver få fler läsare. För att öka antalet exemplar kommer vi i styrelsen att
ansvara för att det delas ut tidningar till polisområdena i Stockholm.
Lars Hallberg ansvarar för att distribuera tidningar i City,
Lina Berglund ansvarar för att distribuera tidningar i Nord.
Rober Nilsson ansvarar för att utse en lämplig person som kan distribuera tidningen i Syd.

§7

Ekonomi
MM Sports kommer att sponsra med priser till nio SPM under 2018.
Nat5 är ett företag som har tagit fram en app för mobiltelefoner. I appen kan man registrera
träning, kost och få träningsprogram. Den kostar normalt sätt 89 kr per månad. Nu hat Nät 5
erbjudit polisen ett paket där ett helt år skulle kosta 100 kr. Polisen skulle även kunna få en
grupp enbart för polisanställda. I gruppen kan man se hur andra tränar och lägga upp sina egna
träningspass. Om vi får igenom ett abonnemang på appen för 100 kr per anställd har vi som
förslag till Dan Eliasson att han ökar bidraget till SPI för att vi har tagit fram ett erbjudande för
en app som kan främja polisers hälsa.
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Svenska Polisidrottsförbundet
Det blir ingen utgivning av nordisk kriminalkrönika. Ett förslag som diskuterades var att sälja
historier skrivna av poliser till Aftonbladet. Det finns en stor efterfrågan av historier om
polisens arbete.
Bokföringen kommer att outsoursas till en kostnad av 499 kr i månaden.
§8

Nordiskt engagemang
En lång diskussion fördes om hur stort bidraget ska vara för de som deltar på de Nordiska
mästerskapen. Nu är det 50 Euro per deltagare som SPI betalar. Det kommer att bli svårt
ekonomiskt att upprätthålla det när vi ska skicka deltagare i lagidrotter och under de år som
flera sporter arrangeras samma år.
Vi kom fram till att fortsätta bidra med 50 Euro per deltagare.
I stora drag var argumenten att det kan vara lättare att motivera deltagare i individuella idrotter
att betala för sin medverkan medan i lagidrotterna där det krävs en mer gedigen uttagning kan
intresset för att delta minskas kraftigt om man måste stå för hela kostanden själv.
Mikaela poängterade att det finns inga garantier för att vi år efter år kommer att beviljas
ekonomiskt stöd från polismyndigheten. Av den anledningen kan det vara bra att satsa så länge
vår förening överhuvudtaget har möjlighet att skicka representanter till de nordiska
mästerskapen.
Det är grenansvariga som ansvarar för laguttagningen till de nordiska mästerskapen. I de
individuella grenarna är det sex damer och sex herrar som får representerar Sverige.

§9

Övriga frågor
Annie Westberg har kommit in med en motion om en grenändring för golfen. Det handlar om
fler åldersklasser för damer. Om det minst är fem anmälda i en åldersklass ska det räkans som
en egen klass. Grenansvarig för golfen tyckte att det var ett bra förslag från Annie och det
tycker vi i styrelsen också.
Det har kommit in förslag på ändring av skyttereglerna från Jonas Björk. Liselotte och Mikaela
ska tillsammans se över förslagen på regeländringar för skyttet.
Styrelsen beslutar att det ska vara ett krav på SPM arrangören att en programbok trycks upp.

Vid protokollet:

Justeras:

Lina Berglund

Mikaela Kellner
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