Svenska Polisidrottsförbundet

Protokoll styrelsemöte
Tid och plats:

Den 17 januari 201, klockan 15.30 - 17.15 i Stockholm

Närvarande:

Ordförande Lars Hallberg, Mikaela Kellner, Lina Berglund, Tommy Ståhl 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 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 4 SPI Inriktning 2018
Styrelsen är eniga om att vår främsta strävan att ha lika många eller fler polismästerskap än 2017. Vi
fortsätter med vårat nordiska engagemang där vi nu skickar åtta herrar och fyra damer till Norge för
nordiska mästerskap i skidor. Mikaela kolla med skidförbundet om begagnade kläder.
Planerna för 2019 års fotboll på Island har startat och Peter Eriksson från Eskilstuna är utsedd
lagledare och samordnare. Styrelsen kommer bjuda in Peter till nästa möte och prata om vad som
behövs inför fotbollen.
I Polischefens uppdrag står det att han ska verka för att de anställda ska vara mer friska.
Vi vill där försöka göra det lättare för anställda att delta i SPM.
Ett förslag är att utmana polischefen att öka fystimmarna från 1 till 2.
Hur kan vi på bästa sätt motivera till mer pengar eller ev tjänstledigt med lön? Motivationen som det
ger att få åka till andra städer och delta i mästerskap på arbetstid
Idrott förenar människor på ett sätt som inte återfinns på annat sätt.
I det sista och femte åtagandet från Polischefen står det ”hur ska motivationen hos polisanställda öka”.
Ovan har vi endel av svaret.
§5

Fördelning av uppgifter
a. Lina och Mikaela – Facebook
Vad kan man mer lägga ut på Facebook? Fler och kontinuerliga inlägg.
b. Intapolis – Lasse kollar hur vi kan få vara med på Intrapolis.
c. Artikelansvariga Polisidrott
Nummer 1 Tommy
Numemr 2 Lina
I god tid innan varje nummer mailar Mikaela ut ang artiklar om medlemmarna har andra idéer.

§6

Ekomomi
a. 6 nummer av polisidrott 2018 vilket ger 300.000 kr.
b. Lars bokar möte ho Dan Eliasson.
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c.

Lars åker till Köpenhamn i feb på möte men NPSA. Vi tar ekonomin år för år gällande NPSA.
Men självklart kommer vi bjuda in till mästerskap när det är vår tur.

d. Utmärkelser av olika slag såsom förtjänstetecken och förtjänstemedaljer delas ut tills det tar
slut. Inga nya beställs. Utmärkelser till idrottsliga prestations såsom skyttemärken och Stora
grabbars märke fortsätter vi med.

§ 7 SPM 2018
Styrelsen fastslår att samma bidrag till SPM skall betalas ut som föregående år.
Nytt SPM för i år är Sportfiske och ett nygammalt är multisport.
§ 8 Övrigt
a Nat5 är igång, avstämning sker med hur många polisanvändare innan möte med Dan.
b Fler läsare till polisidrott. Lasse kolla upp adressregister till alla polisstationer och enheter
Mikaela lägger in nya företagsadresser i registret såsom andra myndigheter. Tommy kollar upp
adresser till bibliotek.
c Mikaela kollar upp aftonbladet ang Krimartiklar.
d Styrelsen ska ta fram ett förslag till HR chefen Kajsa Möller ang detta.
Förslag att det skall gälla alla, och att riktlinjerna inte ska kunna tolkas olika beroende på typ av
tjänstgöring. Linas förslag från förra året kollas och justeras eventuellt.
e. Mikaela återkommer med mer Info om MM Sports.
f. Hur kan vi pusha mer för årsmötet. Lina tar upp att vi måste förtydliga att alla är välkomna till
årsmötet och att vi gärna vill att fler ska komma.

Vid protokollet:

Justeras:

Mikaela Kellner

Lars Hallberg
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