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Protokoll styrelsemöte 
2022-08-15, 20.00-21.30 

Digitalt via Teams  
 

Närvarande   

4/4 24/4 22/5 19/6 15/8    

   Teams Teams Idrottens 
hus, Umeå 

Teams Teams    

Johan Sundqvist Ordförande Härnösands SS X X X x x    

Kerstin Norberg Ledamot Solens if X X   x    

Sophie Lai Ledamot Sundsvalls SS X  X      

Jan Jonasson Ledamot Njurunda SS X X  x x    

Elin Timbäck Ledamot Njurunda SS X X X x     

Emil Nilsson Ledamot Sk Ägir X X X      

Tommy Eriksson Ledamot Höga Kusten SS    x x    

Jenny Ramkrans Suppleant Örnsköldsviks ASS         

Joel Bäckman Suppleant Timrå SK X   x     

Tomas Karlsson Suppleant Sundsvalls SS X   x x    

Hans Skoglund Suppleant Härnösands SS X X X  x    

Sara Johansson Adjungerad SSF  X X x x    

   
 
 

 

 

Dagordning 
1. Mötets öppnande 

Janne öppnar mötet 
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Sekreterare Sara Johansson 
Justerare Kerstin Norberg 
 

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Ja godkänt 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Tillägg övrig punkt Tävlingskommitté i övrigt godkänt 
 

5. Utvecklingskonsulenten informerar 
Sara har nu arbetat en vecka efter semestern och arbetet efter föregående möte och 
efter semestern har till stor del fokuserat på utbildningsveckan och simidrottsforum.  
 
Sara kommer delta på två utbildningar gällande den nya hemsidan i slutet av augusti. 
Distriktet behöver etablera en arbetsgrupp som Sara i sin tur kan utbilda i den nya 
hemsidan. 
 
Andra vändan av återstartsstödet ska idag (15 aug) vara återrapporterat. Distriktet har 
skickat in uppgifter för återrapportering. Återstartsmedlet har använts till 
Simidrottsforum Norr och sänkning av föreningarnas deltagaravgifter.  
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6. Simidrottsforum 

I dagsläget är 36 st anmälda till Simidrottsforum Norr. Generellt är de ganska få 
föreningar som är anmälda från både Mellannorrland och Norrland men ganska 
många från varje förening.  
 
Sara och Johanna har allting avstämt med hotellet och det känns bra inför 
konferensen. Från Mellannorrland kommer Johan ansvara för introduktionen, Janne 
för tävlingskalendern och Tom för utbildningskalendern.  
 
Bert-Ola Eriksson från SSF:s styrelse kommer också vara på plats och delta.  
 

7. Utbildningshelgen 
I helgen genomfördes utbildningsveckan i Umeå. 15 st ledare genomförde 
Grundutbildning för tränare, 15 st genomförde Simidrottsledare och 7 st 
Simlärarutbildning med deltagare från både Mellannorrland och Norrland. 
 
Helgen gick generellt väldigt bra. Då Navet har varit stängt till viss del fick deltagarna 
vara på IKSU en dag. Både Sara och Johanna närvarade och stöttade kring 
utbildningarna.  
 

8. Höstens styrelsearbete 
I höst föreslår Johan att boka in en fysisk träff för styrelsen för att ses och gå igenom 
distriktets verksamhetsplan. Johan och Sara kollar på förslag på datum, antingen en 
halv- eller heldag i oktober eller november och skickar ut en doodle till styrelsen inom 
kort. 
 

9. Ekonomi 
Distriktet har fortsatt god likviditet. Till nästkommande styrelsemöte kommer 
bokföring att ha genomförts.  
 

10. Övriga frågor 
 
- Tävlingskommitté  

Kommitteen har haft en del möten under våren för arbetet med tävlingskalendern. 
Föreningarna har gjort ett jättebra jobb och kalendern är nästan klar. Janne 
kommer att maila ut kalendern till styrelsen när den är klar. Det kvarstår en krock 
gällande vårsimiaden i övrigt är den färdig. Ingen förening har tagit på sig att 
arrangera tävling vecka 26. NM i Härnösand har ett nytt datum, den 10-12 
december då Sum-Sim har bytt datum.  
 
Janne har varit i kontakt med Mattias Alman i Norrland som tillsammans ska hålla i 
tävlingskalenderpasset under Simidrottsforum Norr.  
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- Dropbox 
Janne har nu fått behörighet till distriktets dropbox som innefattar distriktets 
gamla dokument. Styrelsen behöver kolla på en ny lösning för hur vi behåller 
dokument på ett bra och smidigt sätt. Sara kollar över möjligheter att kombinera 
detta med förflytten av hemsidan.  
 

11. Kommande mötesdatum 
Nästkommande styrelsemöte blir måndag den 12 september 20.30 via Teams.  
 

12. Mötet avslutas 
Janne avslutar mötet. 

 


