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FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 18-19 MARS 2016 PÅ
SABBATSBERGS SJUKHUS I STOCKHOLM.
NAMN

ORT

FUNKTION

ÖVRIGT

Närvarande:
Tommy Mäntynen
Lars-Göran Bengtsson
William Rasmussen
Ann-Sofie Nordhagen

Stockholm
Vänersborg
Malmö
Umeå

ordförande
sekreterare
kassör
suppleant

VU
VU
VU

Övriga:
Anna Sundström

Stockholm

Rikskorpen

endast den 18/3

Ej närvarande:
Lotta Bylund
Lars Hedman
Lasse Magnusson

Borås
Katrineholm
Jönköping

ledamot
”
suppleant

Förbundets nyvalde ordförande,Tommy Mäntynen, som arbetar dels med frågor gällande
Stockholm Landstings IF (SLIF) och dels med frågor gällande fackförbundet Vision, hälsade
välkomna till de sistnämndas lokaler på Sabbatsbergs Närsjukhus i Stockholm.

Korpen – Svenska Motionsidrottsförbundet
Den inledande delen av mötet var en fortsättning på det mötet som genomfördes den
11 oktober 2014 mellan förbundet och Korpen.
Korpen representerades av Anna Sundström, som bl a ansvarar för Korpens kontakter
med de s k nationella organisationerna (NO), där SSIF ingår tillsammans ett 20-tal andra
större rikstäckande förbund (ex Kommunanställda, Posten, Telia, Trafikverket, PRO,
Hälsofrämjandet etc).
Anna redogjorde för vad som hänt inom Korpen under 2015, där, i vissa fall, även repr för
SSIF deltagit.

-2Den 9 maj genomfördes Korpens Representantskap, för första gången var 9 olika platser
i landet uppkopplade tillsammans. Från SSIF:s sida deltog Lars-Göran Bengtsson och
Lotta Bylund från Göteborg. Det var ett lyckat resultat som säkert kommer att följas av
flera.
De Europeiska sommartävlingarna 2015 – Europian Campany Sport Games (ECSG) –
genomfördes den 3-7 juni i Riccione. Här representerades SSIF av en trupp från
Landstingets PK N:v Götaland, som bl a lade beslag på silverplaketterna i bowling.
Korpen hade också ett ”VIP-tält” under Lidingöloppet, den 25-27 september, där deltagare
från bl a NO erbjöds massage etc.
En ”Nätverksträff” genomfördes den 20-21 november i Stockholm. Här repr förbundet åter
av Lars-Göran Bengtsson och Lotta Bylund men nu också av Tommy Mäntynen.
Under innevarande år, 2016, har de Europeiska vinterspelen (ECSG) genomförts under
mars månad i Cortina där bl a Anna Sundström representerade Korpen.
Årets ”Representantskap”, tillsammans med flera andra aktiviteter, genomförs den
1-5 maj i Lloret de Mar i Spanien. Enligt planerna skall ca 400 deltagare vara på plats.
Detta är andra gången Korpen lägger ett så stort möte utomlands, tidigare har man varit
i Side i Turkiet. Även denna gång är Lars-Göran Bengtsson och Lotta Bylund ombud
för SSIF, men även Tommy Mäntynen finns med och repr Stockholms Landstings IF.
Anna redogjorde också för att Korpen hoppas hinna ta fram ett första utkast av en s k
”Eventkalender”, där så småningom även NO skall kunna presentera sina arrangemang,
innan avresan till Llort de Mar.
- Statistik
Anna vill ha hjälp av förbundet att inhämta statistik på antalet deltagare vid olika frivårdsarrangemang som medlemsföreningarna genomför under året. Detta inhämtades också
efter 2015, med ett mindre lyckat resultat. Under 2016 kommer förbundet att så snart som
möjligt informera föreningarna om detta.
- Olycksfallsförsäkring
Vid senaste träffen med Korpen, den 11 oktober 2014, diskuterades intresset från SSIF
att hitta en olycksfallsförsäkring för sina medlemsföreningar. Anna redogjorde för att SSIF
ev skulle kunna erbjudas ett hängavtal med Folksam, via Korpen, för en mindre kostnad/
aktiv medlem i den aktuella föreningen.
- #Thisis Korpen – Korpens medlemstidning
Anna erbjöd att sända ut Korpens medlemstidning - #Thisis Korpen - till medlemsföreningarna.
Då förbundet, i huvudsak, endast har mailadresser till föreningarna kan detta också ske via
nätet.
- Frågeformulär
Styrelsen kommer under april månad att sända ut ett frågeformulär (Enkät) till medlemsföreningarna och Korpen (Anna) kommer att hjälpa till med detta arbete.
- se styrelsemötets protokoll på kommande sidor
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STYRELSEMÖTE
§ 1 – 11
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Den nyvalde ordföranden, Tommy Mäntynen, hälsade ledamöterna välkomna till denna
mandatperiods första styrelsemöte och förklarade detsamma för öppnat.
§ 2 DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE
Den föreslagna dagordningen, som var utsänd, tillsammans med övriga handlingar
inför mötet, godkändes.
§ 3 VAL AV JUSTERARE
Till att justera protokollet, tillsammans med ordföranden, valdes William Rasmussen.
Konstituering
Följande val förättades:
- v.ordförande
- v.sekreterare

Lotta Bylund
Lars Hedman

§ 4 FÖREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL
Föregående mötens protokoll:
- styrelsemötet
- förbundsmötet
- konstitueringsmöte

den 11-12 oktober 2014 på Ålandsbåten
den 7 november 2015 i Sala
den 7 november 12015 i Sala

Styrelsen beslöt
att protokollen från ovanstående möten , som var justerade och utsända, med godkännande
lades till handlingarna.
§ 5 BORDLAGDA FRÅGOR
Fanns inga bordlagda frågor.
§ 6 INKOMNA/UTSÄNDA SKRIVELSER

./.

Sekreteraren, Lars-Göran Bengtson, redogjorde för att inkomna/utsända skrivelser, sedan
föregående styrelsemöte den 11-12 oktober 2014 på Ålandsbåten, kommer att finnas med
som bilaga till protokollet.
- se bilaga 1.
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Sekreteraren presenterade verksamhetsberättelsen för 2015, inkl bokslut och revisionsberättelse.
Han föreslog, eftersom ”Förbundsmötet 2015” genomfördes så sent som den 7 november,
att den nya mandatperioden startade först den 1 januari 2016. Detta innebär att de tidigare
valda ledamöternas mandatperiod sträckte sig fram till den 31 december 2015.
Styrelsen beslöt
att godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen för 2015, inkl bokslut och
revisionsberättelse, och att denna utsändes till medlemsföreningarna
att godkänna förslaget att den tidigare mandatperioden sträckte sig t o m den
31 december 2015.
§ 8 RAPPORTER
- Ekonomisk rapport
Kassören, William Rasmussen, presenterade den ekonomiska ställningen i förbundet
den 17 mars 2016:
- Plusgiro
- Bankkonto

16 911:63
78 731:63

95 643:26

Styrelsen beslöt
att godkänna den lämnade ekonomiska rapporten.
- Medlemsföreningar 2016
Kassören rapporterade att samtliga 14 st medlemsföreningar har betalt årsavgiften till
förbundet för 2016.
-RM i Bowling 2016
Riksmästerskapet i Bowling 2016 genomfördes, i resp förenings hemmahall, under tiden
9-12 mars. Hela 70 st deltog från 6 st föreningar.
Riksmästare blev:
Herrar lic.
Herrar olic.
Damer lic.
Damer olic.

Rodny Wängåker
Andreas Mc Geough
Ulla Nordström
Rosveig Finell

FF Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm
Landstingets PK N:v Götaland
Landstingets PK N:v Götaland
Stockholms Landstings IF

Plaketter kommer, för de som placerade sig 1, 2 eller 3, att sändas ut till resp eller till aktuell
förening.
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- Blankett för ny reseräkning
Kassören presenterade ett förslag på ny blankett för ny reseräkningar.
Styrelsen beslöt
att godkänna det presenterade förslaget.
§ 10 KOMMANDE ARRANGEMANG UNDER 2016
- Motionera med SSIF
Sekreteraren presenterade aktuellt motionsschema, för det årligen återkommande breddmotionsarrangemanget ”Motionera med SSIF”, som brukargenomförs under tertial 2 (majaugusti).
Han konstaterade att några föreningar genomför egna motionsarrrangemang och förslag
att även dessa skulle kunna ingå under ”Motionera med SSIF”.
Styrelsen beslöt
att genomföra ”Motionera med SSIF” under tertial 2/2016
att avsätta 3 000,- till utlottning av priser
att om någon medlemsförening genomför liknande arrangemang, under samma tid,
kan dessa också ingå i ”Motionera med SSIF”.
- De Nordiske Hospitals Lege (DNHL) 2016
”DNHL” genomförs, för andra gången (tidigare även 2002), den 9-12 juni 2016 i Reykjavik
på Island med Landspitalinn som arrangör. Deltagarantalet närmar sig 500 st, varav flertalet
kommer från Norge.
- RM i Golf 2016
Sekreteraren redogjorde för att förbundet har fått ett erbjudande från Kommunanställdas
Fritidsförbund (KAF) att genomföra riksmästerskapet i golf 2016, tillsammans med KAF,
den 2-3 september i Nyköping.
Naturligtvis skulle det vara trevligast om arrangemanget kunde genomföras i egen regi,
bl a har Sjukvårdens MK Sala varit tillfrågade.
Styrelsen beslöt
att tacka ja till att samarrangera riksmästerskapet i golf 2016 med KAF den 2-3 september
i Nyköping.
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Styrelsen diskuterade även andra arrangemang under 2016. Då innebandy på många
platser är mycket populärt föreslogs att försöka genomföra ett riksmästerskap i innebandy
för hell- resp damlag under hösten 2016.
Styrelsen beslöt
att försöka genomföra ”Riksmästerskapet i Innebandy 2016”
att sekreteraren går ut till medlemsföreningarna för att efterhöra intresset.
§ 11 PLANERAD ENKÄT TILL MEDLEMSFÖRENINGARNA
Styrelsen diskuterade den aktuella ”SSIF-Enkäten” och tittade över de tidigare planerade
frågorna. Denna skall gå ut till resp medlemsförening och/eller styrelse under våren 2016.
Enkäten genomförs med hjälp av Korpen.
Styrelsen beslöt
att ordföranden är spindeln i nätet” när det gäller enkäten, tar fram de aktuella frågorna,
som presenteras för styrelsen, upprätthåller kontakter med Korpen etc
att enkäten går ut under april månad och att svaren tas in under maj månad
att styrelsen genomför en träff i ärendet, via nätet, den 3 eller 7 juni kl.15.00.
§ 12 FÖRBUNDETS FORTSATTA VERKSAMHET
- Officiella uppdrag
Det finns några i styrelsen som har officiella uppdrag. Lars-Göran Bengtsson och Lotta
Bylund är ombud till Korpen – Svenska Motionsidrottsförbundet. Dessutom är Lars-Göran
Bengtsson ordinarie ledamot för SSIF i Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals
Lege” (DNHL) och Lars Hedman är suppleant.
Styrelsen beslöt
att rapporter från de som har officiella uppdrag skall lämnas vid varje styrelsemöte.
- Kommande arrangemang
Styrelsen diskuterade ansvarsfrågan vid kommande arrangemang.
Styrelsen beslöt
att någon i styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, har huvudansvaret för
arrangemanget.
Förbundets policy
Styrelsen diskuterade förbundets policy, detta bl a då nya förtroendevalda har tillkommit.
Styrelsen beslöt
att ev boende i enkelrum ersätter traktamentesersättning
att förbundet naturligtvis inte svarar för alkoholhaltiga drycker.
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- Olycksfallsförsäkring
Förbundet är intresserad av att hitta en olycksfallsförsäkring där föreningarna, för en
mindre avgift, kan försäkra sina aktiva medlemmar. Korpen, Anna Sundström, föreslog
att förbundet skulle kunna teckna ett hängavtal med Folksam, via Korpen, och presentera
detta för medlemsföreningarna.
Styrelsen beslöt
att ordföranden,Tommy Mäntynen, är kontaktperson med Korpen (Anna Sundström)
i försäkringsfrågan.
§ 14 AVSLUTNING
Då inga fler frågor fanns att behandla tackade ordföranden, Tommy Mäntynen, för ett bra
styrelsemöte och förklarade detsamma för avslutat.

Vid protokollet

Lars-Göran Bengtsson
Sekreteraren

Justerat enligt § 3

JUSTERAT VIA NÄTET

JUSTERAT VIA NÄTET

Tommy Mäntynen
Ordförande

William Rasmussen
Kassör

- Bilaga 1-

§ 6 INKOMNA/UTSÄNDA SKRIVELSER
Följande skrivelser har inkommit sedan föregående möte:
(styrelsemötet den 11-12 oktober 2014 på Ålandsbåten)
 Korpen – Svenska Motionsidrottsförbundet
- inbjudan till Korpens Rep.skap 2015, som genomfördes på nio olika platser i Sverige
(SSIF:s ombud, Lars-Göran Bengtsson och Lotta Bylund deltog i Göteborg)
- inbjudan till Korpens ”Mötesplats 2015” den 21-22 november i Stockholm
- i inbjudan till Korpens ”Rep.skap 2016” den 1-5 maj på Lloret de Mar i Spanien.
 FF Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm
- inbjudan till ”RM i Golf 2015” som genomfördes den 10-11 september i Katrineholm
- resultat från ovanstående riksmästerskap
Följande skrivelser har utsänts sedan föregående möte:
(styrelsemötet den 11-12 oktober på Ålandsbåten)
- protokoll från till styrelsemötet den 11-12 oktober 2016 på Ålandsbåten
- resultat från ”RM i Bowling 2014”, som genomfördes den 1-3 oktober på resp
förenings hemmabana
- inbjudan till ”Motionera med SSIF 2015”, som genomfördes under tertial 2
- utlottning av stimulanspriser efter ovanstående arrangemang
- inbjudan till Förbundsmötet 2015” som genomfördes den 7 november i Sala
- protokoll från ovanstående möte samt det efterföljande kostitueringsmöte
- inbjudan till ”RM i Bowling 2015” som genomfördes den 7 november i Sala
- resultat från ovanstående arrangemang
- inbjudan till ”RM i Bowling 2016” som genomfördes den 9-12 mars på resp
förenings hemmabana
- resultat från ovanstående riksmästerskap
- inbjudan till styrelsemötet den 18-19 mars 2016 i Stockholm
- deltagare, program och förslag på dagordning vid ovanstående möte
- ”Förbundsnyheter” årgång 30 nr 4/2014 samt nr 1-4/2015

