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Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2022 
 
Datum: 2022-02-27  
Plats: Teams, kl 20:00 
 

Närvarande          28/3 26/4 23/5 21/6 29/8 27/9 31/10 29/11 15/12 30/1 27/2 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 

Johan Sundqvist Ordförande HSS X X X X X X  X  X X 

Tommy Eriksson Ledamot HKSS X  X         

Sophie Lai Ledamot SSS X  X X  X  X   X 

Emil Nilsson Ledamot SK Ägir X X X  X X  X  X X 

Kerstin Norberg Ledamot Solen IF X X X X  X  X  X X 

Malin Norlander Ledamot SSS X X X X  X  X   X 

Susanne Norvell Ledamot SSS  X X   X    X X 

Joel Bäckman Suppleant Timrå SK X  X   X  X  X X 

Fredrik Gardfors Suppleant ÖASS   X         

Jan Jonasson Suppleant NSS X X X X X X  X  X X 

Birgitta Westerlind Suppleant HSS  X X X  X  X  X X 

Sara Johansson Adjungerad SSF X X X X X X  X  X X 

1. Mötets öppnande 
 Ordförande öppnade mötet kl. 20:02 

2. Val av sekreterare och justeringsperson för mötet 
 Mötet valde Malin till sekreterare för dagens möte. 
 Mötet valde Janne till justerare för dagens möte. 

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen med tillägg av funktionärsutbildningar. 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Janne uppmärksammade att föregående mötesprotokoll saknade uppgifter som ska 
biläggas protokollet gällande Elitlägret v10; budget, syfte, innehåll, aktiviteter och 
uppskattat deltagarantal saknas i protokollet, även mötesdeltagare saknades i föregående 
protokoll. Med anledning av nämnda brister godkände mötet inte föregående 
mötesprotokoll. Justerat protokoll tas upp på nästa möte. 

5. Utvecklingskonsulent informerar 

 5-6 mars hålls simidrottsledarutbildning på Himlabadet. Datumet har fått flyttas och 
tyvärr kunde inte anmälda delta detta datum, de får en ny chans i augusti. 

 Unga ledare har träffar i april – Svenska Simförbundet tillsammans med Rädda 
Barnen pratar trygg idrott. 

 Simkunnighetsnätverket har träff i veckan, det har varit lite dålig uppslutning hittills. 
MNSF har möten tillsammans med Norrland. Under mötena diskuteras utmaningar 
och möjligheter inom simskoleverksamheten. Nu ställer man in vartannat möte för 
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att få fler deltagare på mötena, ser över formatet och fokuserar på nationella möten 
en gång per halvår och distriktsmöten en gång per halvår. 

 Sara finns tillgänglig för frågor och bollning av idéer kring föreningars årsmöten. 

 Utbildningswebben har blivit uppskjuten, lansering planeras i juni. 

 Saras nästa projekt blir att jobba med att ta fram en tydligare värdegrund inom 
simningen och jobba för att ta fram situationsspecifika utbildningar. 
 

6. Utbildningsveckan och simidrottsforum 

 Simidrottsforum 

Simidrottsforum kommer att hållas på Scandic Plaza i Umeå, 27-28 aug v34. Styrelsen får 
i uppdrag att fundera över möjliga teman för forumet till nästa möte, då mötet fattar 
beslut om distriktets förslag till simidrottsforum. Breddad verksamhet med andra 
simidrotter finns som ett förslag.  

 Utbildningsveckan 

Förslag på datum och plats för utbildningsveckan är 11 – 14 aug v32, samma vecka som 
tidigare år. Under veckan hålls grundutbildning, simidrottsledarutbildning och 
simlinjeinstruktörsutbildning. Mötet stöder förslaget om plats och datum. 

Janne föreslår att grundutbildningen också skulle kunna hållas i Sundsvall om underlaget 
finns. Sara får i uppdrag att undersöka om det finns tillräckligt med underlag för att hålla 
en grundutbildning i Sundsvall.  

7. Alkoholpolicy 

Mötet diskuterar om MNSF ska ha en egen alkoholpolicy, Joel tar upp frågan om det inte borde 
ligga på föreningarna. Susanne påpekar att policyn också borde utvidgas till att omfatta droger 
och erbjuder sig att hjälpa till att skriva policyn. Diskussion följer om policy ska finnas där MNSF 
subventionerar tävlingar eller läger, mötet fattar ett principbeslut att det läger som MNSF 
arrangerar i mars ska vara alkohol och drogfritt. Beslutet omfattar ledare och deltagare som är 
subventionerade av MNSF. En mer omfattande policy tas fram längre fram av Johan och 
Susanne. 

8. Årsmöteshandlingar 

Mötet diskuterar status på de handlingar som krävs för årsmötet. Verksamhetsplan och budget 
2022 ska finnas klara, förslag till verksamhetsplan 2022 presenteras. Ytterligare en aktivitet 
läggs till i verksamhetsplanen angående simkunnighet. Mötet beslutar att verksamhetsplanen 
följs upp under ordinarie styrelsemöte i september. Johan och Sara tar fram budget i närtid.  
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse skickas ut till styrelsen 
inför årsmötet. Kungörelse av årsmötet ska ske senast i morgon (28/2), handlingar ska finnas 
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tillgängliga senast 7 dagar innan årsmötet. Johan beslutar att handlingar skickas ut till styrelsen 
för granskning senast på fredag (4/3). Beslut angående årsmöteshandlingarna tas per capsulam. 

9. Övriga frågor 

 Möte NSS – SSS 
 Janne tar upp den mötesförfrågan Johan ställt till Njurundas ordförande om ett möte 

mellan Njurundas simförening och Sundsvalls simförening. Njurunda ställer sig frågande 
till mötets innehåll och bakgrund. Janne frågar om det kommit in någon formell skrivelse 
till MNSF då mötet inte diskuterats i MNSF:S styrelse under föregående möten. NSS har 
inte fått någon skriftlig inbjudan utan bara kontaktats av Johan via telefon. Johan 
förklarar att han kallat till mötet på eget bevåg som ordförande för distriktet då han 
upplever att det finns en konflikt mellan två av distriktets föreningar. Konflikten har inte 
kunnat lösas genom möten mellan föreningarna. Johan har varit i kontakt med Emma 
Wallin på NIU Sundsvall och han lyfter exempel på simmare utanför klubbarna som blir 
påverkade, t.ex. vid provsimningar för NIU. Johan föreslår att det kommer in en 
oberoende extern person från RF som samtalsstöd för att hitta en lösning och en väg 
framåt. Johan nämner att Sundsvall har tackat ja till mötet och tycker att det är ett bra 
förslag. Njurundas ordförande har bett om ett skriftligt underlag för att ta upp det med 
Njurundas styrelse och Johan tar på sig att ordna det. 

 Planering funktionärsutbildningar 
 Planering för funktionärsutbildningar saknas för 2022, Janne tar på sig att kontakta Tom 

för en planering. 

 Styrdokumentet för Norrländska mästerskapen 
 Janne efterlyser styrdokumentet för Norrländska mästerskapen, Johan berättar att det 

varit färdigt sedan januari och är skickat till Norrlands SF, MNSF glömdes bort. Johan 
skickar dokumentet efter mötet, beslut om dokumentet tas under nästa styrelsemöte. 

 Rösträtt för poäng under DM 
Mötet diskuterade om extra rösträtt för seniorplacering i DM ska ersättas av placering i 
NM. Mötet beslutar att extra rösträtt utgår då inget DM hållits. Emil passar på att 
föreslå att NM hålls under nationell DM-helg. DM och NM skulle kunna hållas under 
samma tävling. Joel lyfter frågan om varför extra poäng delas ut. Diskussionen skjuts till 
senare möten under året för eventuella stadgeändringar. 

10. Kommande mötesdatum 
Digitalt årsmöte 20/3. 

11. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet kl. 21:30 
 
 
Vid protokollet  Justerat 
 
 
Malin Norlander  Jan Jonasson 


