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Protokoll Styrelsemöte MNSF 
2022-05-22, 13.00-14.00 

Idrottens hus, Umeå 

 

Närvarande   

4/4 24/4 22/5        

   Teams Teams Idrottens 
hus, Umeå 

       

Johan Sundqvist Ordförande Härnösands SS X X X        

Kerstin Norberg Ledamot Solens if X X         

Sophie Lai Ledamot Sundsvalls SS X  X        

Jan Jonasson Ledamot Njurunda SS X X         

Elin Timbäck Ledamot Njurunda SS X X X        

Emil Nilsson Ledamot Sk Ägir X 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 X        

Sara Johansson Adjungerad SSF  X X        

 
 
 

 

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Johan Sundqvist öppnar mötet.  
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Sekreterare: Sara Johansson 
Justerare: Sophie Lai 
 

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötesprotokollet godkänns. 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 

5. Utvecklingskonsulenten informerar 
Ny hemsida: Sara har deltagit på en första träff gällande förflyttning av distriktets 
hemsida. På träffen gick man igenom samtliga distrikts användning av hemsidan och 
vilka funktioner man önskar på den nya. Inför bytet arrangeras utbildningar av 
hemsidan och till dem önskas att representanter från distriktet att delta. Sara har fått i 
uppdrag att ställa frågan till förslagen.  
Föreningsbesök: Sara har varit ute på föreningsbesök. Fler och fler föreningar vittnar 
om ett minskat tävlingsintresse hos simmare efter pandemin. En positiv effekt av 
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pandemin som lyfts är möjligheten till digitala utbildningar som flera föreningar 
uppmuntras vidhålls.  
Unga ledare: Förbundet har skapat ett nätverk för unga ledare på Facebook. Där 
samlas digitala utbildningar som erbjuds målgruppen kontinuerligt. Förra veckan 
genomfördes en tillsammans med Ola Wallström där vi pratade planering. Johanna 
och Sara planerar för en gemensam fysisk ung ledarträff i höst.  
 

6. Tränarkonferensen i Malmö 
Distriktet beslutar att subventionera deltagaravgift för representanter från 
Mellannorrlands föreningar med 500 kr till Tränarkonferensen i Malmö den 16-18 
september.  
 
Sara får i uppdrag att informera föreningarna så snart som möjligt om möjlighet till 
subventionering.  
 

7. Simidrottsforum 
Anmälan till Simidrottsforum 2022 har öppnat. Det preliminära programmet är 
kommunicerat och finns tillgängligt på distriktets hemsida. Sista anmälningsdag till 
forumet är den 29 juni.  
 

8. Utbildning 
Vissa utmaningar att sätta plats för årets utbildningsvecka har funnits då Navet i Umeå 
delvis är stängt under sommaren. Man ha beslutat att genomföra utbildningarna i 
Umeå men då både på IKSU sport, Idrottens hus och Navet.  
 
Inbjudan till de tre utbildningarna, Grundutbildning för tränare, Simidrottsledare och 
Simlärarutbildningen har öppnat. 
 

9. Ekonomi 
Ekonomin är oförändrad från föregående rapport. Den ekonomiska sammanställning 
från distriktets läger i Egypten är nu färdig och kommer skickas ut till styrelsen. 
  

10. Arbetsgrupper 
Elin Timbäck kommer delta i distriktets Lägerkommittée.  
 

11. NM 
På grund av förändringar i årets säsong- och tävlingsplanering behöver NM i 
Härnösand byta datum. Representanter från distriktet har anordnat ett möte kring 
nytt datum men landade inte i något beslut.  
 
Styrelsen föreslår att flytta NM till samma helg som Sum-Sim skulle ägt rum, vilket är 
den 10-11 december.  
 
Styrelsen kollade över ett förslag på riktlinjer till NM som accepterades av mötet. 
Slutversion av riktlinjerna kommer mailas ut till styrelsen efter mötets slut.  
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12. Återkoppling tävling sommar 

Flera föreningar har visat intresse av att genomföra en avslutande tävling i sommar. 
Ifjol genomfördes en liknande i Härnösand men finns tyvärr inte förutsättningar att 
genomföra ett liknande arrangemang i år.  
 

13. Läger 
Emil har varit i kontakt med anläggningar i Sollefteå gällande lägret som planeras att 
genomföras vecka 33. I Sollefteå verkar det vara svårt att finna en anläggning som kan 
erbjuda boende för uppemot 100 simmare. Styrelsen lyfte Junsele som ett nytt förslag 
för plats på lägret. Möjligheten att vara i Junsele kommer undersökas i veckan och 
återkopplas till styrelsen innan veckans slut. 
 

14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 

15. Kommande mötesdatum 
Nästa styrelsemöte genomförs via Teams den 19 juni 20.00. 
 

16. Mötet avslutas 
 

Bakom tangentbordet   Justerare 
Sara Johansson    Sophie Lai 
 
 


