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Protokoll Styrelsemöte MNSF 
2022-04-24, 20.00-21.30 

Digitalt via Teams  

 

Närvarande   

4/4 24/4         

   Teams Teams         

Johan Sundqvist Ordförande Härnösands SS X X         

Kerstin Norberg Ledamot Solens if X X         

Sophie Lai Ledamot Sundsvalls SS X          

Jan Jonasson Ledamot Njurunda SS X X         

Elin Timbäck Ledamot Njurunda SS X X         

Emil Nilsson Ledamot Sk Ägir X X         

Tommy Eriksson Ledamot Höga Kusten SS           

Jenny Ramkrans Suppleant Örnsköldsviks ASS           

Joel Bäckman Suppleant Timrå SK X          

Tomas Karlsson Suppleant Sundsvalls SS X          

Hans Skoglund Suppleant Härnösands SS X X         

Sara Johansson Adjungerad SSF  X         

 
 
 

 

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
ordf johan öppnar mötet 

2. Val av sekreterare och justerare 
Sekreterare: Jan Jonasson 
Justerare: Emil Nilsson 

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Protokollet Godkänns 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

5. Utvecklingskonsulenten informerar 
Ny hemsida. Sista december lägger Idrottonline ner sin hemsidefunktion vilket innebär 
att alla förbund, distrikt och föreningar som i dagsläget använder dessa behöver byta 
leverantör. Svensk Simidrott har beslutat om att använda verktyget Sitevision från 
leverantören Consid. Detta blir då även den aktuella leverantören som erbjuds 
distrikten. Föreningar har möjlighet att fritt välja leverantör men från Consid finns ett 
specifikt föreningserbjudande inom Svensk Simidrott. 
Stöd ukrainska simmare 
Flera föreningar har lyft frågan kring att ta emot ukrainska simmare och tränare i sina 
föreningar. Vissa RF-SISU distrikt har valt att skapa möjligheter att söka stöd för detta. 
Frågan har även lyfts centralt och arbetas vidare med.  
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Tränarkonferens 
Anmälan till Svensk Simidrotts Tränarkonferens 16-18 september i Malmö har nu 
öppnat. 
Eldsjäl 2.0 
Riksförbundet har tillsammans med Folkspel tagit fram en utbildning för unga ledare 
18-25 år med fokus och syfte att driva utvecklingsarbete. Nu har en ny 
ansökningsperiod öppnats upp och föreningar uppmuntras sprida vidare 
informationen till sina unga ledare.  
Nyhetsbrev 
I veckan skickar utvecklingskonsulenterna ut aprils nyhetsbrev. Om någon önskar få ta 
del av utskicken kan ni höra av er till Sara eller finna dem på Mellannorrlands hemsida. 
Unga ledare 
I början av april genomfördes en ung ledarturné tillsammans med Rädda barnen. Vi 
besökte Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå. Tyvärr blev träffarna i Östersund, 
Skellefteå och Luleå inställda på grund av för få anmälda. Under träffarna har vi 
diskuterat ämnet trygg idrott och träffarna genomsyrades av kloka diskussioner och 
kunskapshöjande pass. Stort tack riktas till alla som deltagit! 
Föreningsbesök 
Sara har varit ute på föreningsbesök i Sundsvallsområdet och träffat primärt tränare 
samt sett verksamheter vid bassängkanten. Besöken fortsätter de nästkommande 
veckan med en tur ner till Örnsköldsvik. Förslag till styrelsen vid vidare satsningar är på 
målgruppen tränare och vidareutbildning/nätverk, detta lyfts som ett förslag på bra 
satsning vid eventuella ytterligare återstartsmedel. 
Projektstöd föreningar 
Två träffar har genomförts från Svensk Simidrott gällande de nya projektstöden som 
erbjuds. Dessa två är inom kategorierna: Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer samt 
Uppstart, rekrytering och inkludering. 
Workshop simskola 
I höst planeras för en workshop i simskola i Mellannorrland. Vid föreningsbesök har 
kortare workshops och utbildningsinsatser efterfrågats lokalt med praktiska pass. 
Träffen planeras en helgdag under hösten.  
 

6. Simidrottsforum 
- Förslaget program från Sara gällande simidrottsforum diskuterades, och till stor del 
är det klart, några pass kvar, Johan kollar med tränarna i distriktet gällande inriktning 
av föreläsare lördag EM och återkopplar till nästa möte. 
- Forum avslutas till lunch söndag. 
- Inbjudan skickas ut 13 Maj 
- Ekonomi preliminär kalkyl redovisades  
Beslut om subventionering, så föreningar betalar 1000kr med del i dubbelrum och alla 
kostnader. Beräknad kostnad 51 000kr för mnsf. 
- Beslut Mnsf sköter ekonomin för Simidrottsforum och utbildningsveckan 2023. 
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7. Utbildning 
Sara informerar att, utbildningsveckan fysisk plats inte klar, plats presenteras inom 
kort för en bra lösning 
 

8. Ekonomi 
Kerstin informerar om bra ekonomi, väntar på betalningar från föreningar från 
distrikts läger i Egypten. Samanställning presenteras till nästa styrelsemöte. 
 

9. Information förbundsmöte 
Johan informerar att Tanja Stenling och Maria Öhman Njurunda SS, Sophi Lai, Joakim 
Rosengren Sundsvall SS var med på simförbundsmötet från Mnsf 
Johan informerar att han och Camilla Johansson Sponseller i egenskap av medlem i 
tillsammans skickat i motion om förändringar gällande sm. 
Johan informerar om nytt projekt för att hitta eldsjälar för projekt och att det finns 
pengar att söka för det, mer info längre fram 
 

10. Arbetsgrupper 
- Det finns fortfarande plats i arbetsgrupper om fler vill vara med och bidra, Elin fick 
frågan av Johan och meddelar Johan om det blir aktuellt.  
- Tävlingskommitté, 2 klubbar har lagt in i Tempus, en har bett om anstånd några 
dagar, sista ansökningsdatum 30 april 
 

11. Återkoppling tävling sommar 
Avslutnings tävling i Härnösand vist intresse finns från olika föreningar Ägir kan tänka 
sig boka om och Njurunda försöker komma med några simmare. 
 

12. Övriga frågor 
- Janne tar upp frågan om, Mnsf subvention till tränarkonferensen 16-18 september, 
MNSF kommer att subventionera, beslut om omfattning utformning tas vid nästa 
styrelsemöte. 
- Johan informerar SSf tittar på ett nytt enhetligt koncept runt simkunnighet 
tillsammans förs mad SLS, information kommer mer senare. 
- Emil rapporterar distrikts lägret i slutet av augusti, svårigheter med boende i 
Sollefteå. Skicka ut save the date. 
- Janne framför att Njurunda vill se bättre planering gällande läger för 2023   

13. Kommande mötesdatum 
Nästa styrelsemöte 2022-05-22 kl 13,00 Hybridmöte, fysiskt på plats i Umeå och via 
länk. 
 

14. Mötet avslutas 
 

Bakom tangentbordet   Justerare 
 
 
Jan Jonasson    Emil Nilsson 


