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FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 19 NOVEMBER 2016 PÅ
SABBATSBERGS SJUKHUS I STOCKHOLM.
NAMN

ORT

FUNKTION

ÖVRIGT

Närvarande:
Tommy Mäntynen
Lars-Göran Bengtsson
Lotta Bylund
Lasse Hedman
Ann-Sofie Nordhagen

Stockholm
Vänersborg
Borås
Katrineholm
Umeå

ordförande
sekreterare
v.ordförande
v.sekreterare
suppleant

VU
VU

Ej närvarande:
William Rasmussen
Lasse Magnusson

Malmö
Jönköping

kassör
suppleant

VU

§ 17 – 30
§ 17 MÖTETS ÖPPNANDE
Förbundets ordföranden, Tommy Mäntynen, hälsade ledamöterna åter välkomna till
Sabbatsbergs Närsjukhus, där mötet genomfördes, och förklarade detsamma för
öppnat.
§ 18 DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE
Den föreslagna dagordningen, som var utsänd tillsammans med övriga handlingar
inför mötet, godkändes.
§ 19 VAL AV JUSTERARE
Till att justera protokollet, tillsammans med ordföranden, valdes Lotta Bylund
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§ 20 FÖREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL
Föregående mötes protokoll:
- styrelsemötet den 18-19 mars 2016 på Sabbatsbergs Närsjukhus i Stockholm.
Styrelsen beslöt
att protokollen från ovanstående möte , som var justerat och utsänt, med godkännande
lades till handlingarna.
§ 21 BORDLAGDA FRÅGOR
Fanns inga bordlagda frågor.
§ 22 INKOMNA/UTSÄNDA SKRIVELSER

./.

Sekreteraren, Lars-Göran Bengtson, redogjorde för att inkomna/utsända skrivelser,
sedan föregående styrelsemöte den 18-19 mars 2016 på Sabbatsbergs Närsjukhus
i Stockholm, kommer att finnas med som bilaga till protokollet.
se bilaga 1.
§ 23 RAPPORTER
- Ekonomisk rapport
Då kassören, William Rasmussen, inte var närvarande presenterade sekreteraren den
ekonomiska ställningen i förbundet den 17 november 2016:
- Plusgiro
- Bankkonto

10 839:13
68 731:63

79 570:76

Styrelsen beslöt
att godkänna den lämnade ekonomiska rapporten.
- Medlemsföreningar 2016
Sekreteraren rapporterade att av de 14 st medlemsföreningarna som f n finns med
i förbundets verksamhet har 13 st betalt årsavgiften till förbundet för 2016. Detta har
nog bara blivit en miss och han skall påminna den aktuella föreningen.
- Medlemsavgifter för 2017
Medlemsavgifter för 2017 kommer att sändas ut till resp förening i månadsskiftet
november/december. Denna skall vara betald senast den 31 december 2016.
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- Officiella uppdrag
Korpen
Representantskap/Utvecklingskonferens den 1-5 maj 2016 i Lloret de Mar. Extra
Förbundsmöte (tidigare Representantskapkap) den 19 november 2016 i Stockholm.
Vid båda dessa tillfällen representerade Lars-Göran Bengtsson och Lotta Bylund förbundet.
Dessutom har ordföranden, Tommy Mäntynen, deltagit vid några träffat med Korpens
Nationella Organisationer (NO) i Stockholm.
Förbundets avgift till Korpen är 2 000,-/år.
De Nordiske Hospitals Lege (DNHL)
Vid styrelsemöte med Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” den 9 juni
i Reykjavik på Island representerades förbundet av Lars-Göran Bengtsson och Lasse
Magnusson representerade de svenska föreningarna. ”De Nordiske Hospitals Lege 2016”
genomfördes den 9-12 juni i Reykjavik.
Under närmaste tvåårsperiod kommer följande arrangemang att genomföras i DNHL:
”Nordiske Skidager 2017”
”DNHL:s Kongress 2017”
”De Nordiske Hospitals Lege 2018”

– den 4-9 april 2017 i Beitostölen, Norge
– den 6-8 oktober i Vierumäki, Finland
– den 14-17 juni i Vierumäki, Finland

Förbundets avgift till DNHL är 4 000,-/2 år.
§ 24 GENOMFÖRA ARRANGEMANG UNDER 2016
- Bowling
”Riksmästerskapet i bowling 2016” genomfördes på resp förening hemmaplan den
9-12 mars, arrangemanget är avrapporterat på styrelsemötet den 18-19 mars.
- Motioner med SSIF
”Motionera med SSIF 2016” genomfördes under tertial 2 (maj-augusti). Totalt insändes
1 116 st motionskort och förbundet lottade på dessa ut 2 st presentkort på 500,- resp
20 st presentkort på 100,- på Intersport.
- Golf
”Riksmästerskapet i Golf 2016” samarrangerades med Kommunanställdas Fritidsförbund
(KAF) den 2-3 september i Nyköping. Lokal arrangör var Kom Mé från Nyköpings kommun.
Totalt deltog ca 70 st varav ca 20 st var sjukvårdsanställda..
- Innebandy
”Riksmästerskapet i Innebandy 2016” samarrangerades med Kommunanställdas
Fritidsförbund (KAF) den 1 oktober i Eskilstuna. Lokal arrangör var Mälarsjukhuset
Eskilstuna (MSE). Totalt kom 5 st herr- och mixedlag till spel.
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Resultaten från resp arrangemang är utsända bl a genom ”Förbundsnyheter” nr 3/20016.
§ 25 KOMMANDE ARRANGEMANG UNDER 2017
- Bowling
Styrelsen beslöt
att genomföra ”RM i Bowling 2017” på resp förenings hemmabana den 22-25 mars.
- Skidor
Styrelsen beslöt
att ”RM på Skidor 2017” kommer att genomföras i samband med ”Nordiske Skidager”
den 5-9 april på Beitostölen i Norge
att inbjudan till detta arrangemang medsändes som bilaga till detta protokoll.
- Motionera med SSIF
Styrelsen beslöt
att arrangemanget ”Motionera med SSIF” genomförs även under tertial 2 (maj-augusti) 2017
att avsätta 3 000,- i priser till arrangemanget.
- Maraton
Ordföranden, Tommy Mäntynen, förslog att förbundet genomför ett eget arrangemang
i samband med ”Stockholm Maraton 2017” som genomförs den 3 juni.
Styrelsen beslöt
att ge Tommy Mäntynen i uppdrag att försöka genomföra ett arrangemang för sjukvårdsanställda i samband med ”Stockholm Maraton 2017”.
- Kajakhelg
Tommy Mäntynen förslog också att förbundet skall inbjuda till en ”Kajakhelg” någon gång
under 2017 och han erbjöd sig att ställa upp som instruktör etc.
Styrelsen beslöt
att ge Tommy Mäntynen i uppdrag att försöka genomföra en ”Kajakhelg” under 2017.
- Golf/Boule
Under 2016 genomfördes ”RM i Golf” som ett samarrangemang med Kommunanställdas
Fritidsförbund (KAF).
Styrelsen beslöt
att ge Lars Hedman i uppdrag att sondera möjligheten att genomföra ett eget
arrangemang för sjukvårdsanställda i golf 2017
att han samtidigt undersöker om ett mästerskap i boule är genomförbart
att, om detta inte är möjligt, även under 2017 samarrangera ”RM i Golf” med KAF.
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- Innebandy
Styrelsen beslöt
att försöka genomföra ett ”RM i Innebandy 2017” tillsammans med Kommunanställda (KAF)
att sondera ev arrangörer i de båda förbunden.
§ 26 AKTUELLA FRÅGOR PRESENTERADE AV LEDAMOT
Vice ordförande, Lotta Bylund, redogjorde för att klubben vid Borås lasarett, SÄS IF,
lagt ner sin verksamhet och de anställda kan således inte deltaga vid förbundets
arrangemang.
Hon föreslog att ex att sjukvårdsanställda inom Västra Götalandsregionen (VGR) skulle
kunna bilda en förening där anställda, som i dag inte har någon egen förening, skulle
kunna deltaga. Från VGR finns i dag två föreningar som medlemmar i förbundet detta
är Landstingets PK N:v Götaland och Tvätteriets IF Alingsås.
Styrelsen beslöt
att Lotta Bylund tar en första kontakt med Lennart Blank från VGR, som är involverad
i dessa frågor
att styrelsen därefter ser över aktuella stadgar, årsavgifter etc inför ett kommande beslut.
- Pensionärer
Frågan om pensionärers deltagande i förbundets verksamhet kom åter upp och styrelsen
konstaterade att dessa fortfarande är välkomna i verksamheten.
§ 27 PLANERAD ENKÄT TILL MEDLEMSFÖRENINGARNA
Styrelsen beklagade att den planerade enkäten, av olika anledningar, ännu ej är utsänd
till medlemsföreningarna.
Ordföranden, Tommy Mäntynen, redogjorde för att enkätfrågorna nu är sända till Anna
Sundström på Korpen och han räknar med att dessa kommer att sändas ut till aktuella
mailadresser så snart som möjligt.
Bland aktuella frågor finns även försäkringsfrågan med.
§ 28 FÖRBUNDETS FRAMTIDSVISION
Under en stor del av mötet diskuterade styrelsen Förbundets framtidsvision.
I dag består förbundet av 14 st medlemsföreningar varav 9-10 st är vad man kan kalla
för aktiva. Till samtliga föreningar utsändes all info från förbundet via mail till en kontaktperson via mail. Detta är det sättet förbundet har att få deltagare till aktiviteterna.
Hemsidan ligger under www.korpen.se/svenskasjukvardsanstalldasidrottsforbund.
Denna är enligt v.ordförande, Lotta Bylund, som är ansvarig från förbundets sida, svår
att administrerar. Styrelsen anser att det är mycket viktigt att ha en fungerande hemsida.
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Styrelsen diskuterade olika sätt att få kontakt med flera föreningar inom vårdsektor.
Man har bl a haft kontakt med Korpen för att på så sätt försöka hitta aktuella föreningar
i deras organisation, men detta har inte givit väntat resultat.
En vision är ex att inom en 2-årsperiod, med olika insatser, öka antalet medlemsföreningar
till ex 30 st. Ett sätt att öka antalet deltgare är kanske att arbeta direkt emot en region
(se § 26).
Sekreteraren, Lars-Göran Bengtsson, noterade att händer det ingenting på medlemsfronten
under de närmaste åren måste förbundet fundera på att avveckla verksamheten och ex
erbjuda de kvarvarande föreningarna att ansluta sig till Kommunanställdas Fritidsförbund
(KAF), men även dessa har ett minskat deltagande i sin verksamhet. Redan nu samverkar
förbundet med KAF vid olika arrangemang ex under 2016 i golf och innebandy. Detta är
ingen omedelbar åtgärd. Men måste finnas i tankarna.
Styrelsen beslöt
att i första han invänta svar på den enkät som förhoppningsvis snart skall sändas ut
att så snart som möjligt efter att dessa svar kommit in genomföra ett möte via nätet
(gmail/hangout).
§ 29 ÖVRIGA FRÅGOR
European Company Sport Games (ECSG) 2017 i Ghent
ECSG genomför nästa sommararrangemang den 21-25 juni 2017 i Ghent. Vid senaste
arrangemanget, 2015 i Italien, deltog en trupp från Landstingets
PK N:v Götaland med en del framgångar. Arrangemanget 2017 genomförs tyvärr under
midsommarhelgen, då det kanske är svårare att få folk att resa bort, men skulle någon
vilja ha mer info vänd er till Anna Sundström, Korpen (anna.sundstrom@korpen.se).
§ 30 AVSLUTNING
Då inga fler frågor fanns att behandla tackade ordföranden, Tommy Mäntynen, för ett
konstruktivt styrelsemöte och förklarade detsamma för avslutat.

Vid protokollet

Lars-Göran Bengtsson
sekreteraren

Justerat enligt § 19

JUSTERAT VIA NÄTET

JUSTERAT VIA NÄTET

Tommy Mäntynen
ordförande

Lotta Bylund
v.ordförande
- Bilaga 1-

§ 22 INKOMNA/UTSÄNDA SKRIVELSER
Följande skrivelser har inkommit sedan föregående möte:
(styrelsemötet den 18-19 mars 2016 i Stockholm)
Korpen – Svenska Motionsidrottsförbundet
- inbjudan till Utvecklingskonferens/Representantskap den 1-5 maj 2016 i Lloter de Mar
- inbjudan till träff med de Nationella Organisationerna (NO) den 18 november 2016
i Stockholm (inställd p g av för få anmälda)
- inbjudan till Korpens extra Förbundsmöte den 19 november 2016 i Stockholm
Följande skrivelser har utsänts sedan föregående möte:
(styrelsemötet den 18-19 mars 2016 i Stockholm)
protokoll från till styrelsemötet den 18-19 mars 2016 i Stockholm
”Förbundsnyheter” årgång 32 nr 1, 2 resp 3/2016
Verksamhetsberättelse för 2015 inkl bokslut och revisionsberättelse
inbjudan till ”Motionera med SSIF 2016”, som genomfördes under tertial 2
resultat från ovanstående arrangemanget
inbjudan till ”RM i Golf 2016” som genomfördes, tillsammans med KAF,
den 1-3 september i Nyköping
inbjudan till ”RM I Innebandy 2016” som genomfördes, tillsammans med KAF,
den 1 oktober i Eskilstuna
Kallelse, dagordning och övriga handlingar till styrelsemötet den 19 november
2016 i Stockholm.

