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Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2021 
 
Datum: 2021-03-28  
Plats: Teams, kl 20:00 
 

Närvarande          28/3 

2021 

Johan Sundqvist Ordförande Härnösands SS X 

Tommy Eriksson Ledamot Höga Kusten SS X 

Sophie Lai Ledamot Sundsvalls SS X 

Emil Nilsson Ledamot SK Ägir X 

Kerstin Norberg Ledamot Solen IF X 

Malin Norlander Ledamot Sundsvalls SS X 

Susanne Norvell Ledamot Sundsvalls SS  

Joel Bäckman Suppleant Timrå SK X 

Fredrik Gardfors Suppleant Örnsköldsviks ASS  

Jan Jonasson Suppleant Njurunda SS X 

Birgitta Westerlind Suppleant Härnösands SS X 

Sara Johansson Adjungerad SSF X 

1. Mötets öppnande 
 Ordförande öppnade mötet kl. 20:03 

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

3. Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen. 
  

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll efter korrigering av Kerstin Norbergs 
ledamottid från 2 år till 1 år. 

5. Inkomna handlingar och information 

 Temporärrace  
Styrelsen har fått en inkommen ansökan om sanktionering av intern tävling. 
Ansökan inkom innan SF tagit beslut om hur ansökningar ska hanteras. SF har sedan 
kommit med besked om att SF hanterar all sanktionering av tävlingar som hålls 
innan 31/5. 
 
Ordförande informerar om att Härnösand hållit en tävling under träningstid, med 
bla flera personliga rekord. Tävlingen uppskattades av simmarna. Härnösands SS har 
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ett gott samarbete med Härnösands kommun som tillåter den här typen av 
arrangemang. Utöver sanktionering från RF så krävs godkännande från kommunen 
för att det ska vara möjligt med temporärrace. Sundsvalls kommun godkänner inte 
denna typ av tävlingar. 

6. Utvecklingskonsulent informerar 

 Sara informerar om att en träff hållits i distriktet tillsammans med SF och RF-SISU 
den 2/3. Under träffen hölls en presentation av RF-SISUs och Saras roller och vilken 
hjälp stöd som de kan erbjuda föreningarna. Sara erbjuder fortsatt hjälp och 
erbjuder alla klubbar individuellt stöd. Hon kommer att ta kontakt med alla klubbar 
för att informera sig om status och behov av stöd. Alla föreningar har fått 
information på mail. 

 En Uppstartspepp ska dras igång av alla utvecklingskonsulenter – föreningar erbjuds 
att delta på ett valfritt tillfälle av fyra. Varje tillfälle har olika innehåll. Mer 
information kommer under veckan i det nyhetsbrev Sara skickar till alla föreningar i 
Mellannorrland. 

 I fredags gick info ut om kompensationsstöd från RF – det finns möjlighet för 
föreningar att söka ersättning för ökade kostnader under jan/feb.  

 En föreläsningsserie riktade till styrelser i föreningarna kommer att dra igång. 
Ordförande kommer att delta och prata om anläggningar. Mikael Jansson, 
förbundschef för Svenska Simförbundet, kommer också att delta.  

 Ett arbete om värdegrunder pågår för Vattenpolo. 

 Ordförande kommenterar att det är illa att Mellannorrland saknar andra simidrotter 
än simning, tex saknas simhopp, konstsim mfl. Kan det vara något att dra igång i 
distriktet? 

7. Temapunkt styrelsemöte 
 Inget att rapportera. 

8. Ekonomisk rapport 
 Inget att rapportera. 

9. Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen 
 Inget att rapportera 

10. Utbildning 
Sara berättar att en del distrikt digitaliserat några utbildningar, b.l.a. har Skåne och 
Östsvenska har digitaliserat några av sina simledarutbildningar. Även 
funktionärsutbildningar har digitaliserats, Östsvenska kommer att hålla en 
funktionärsutbildning där även andra distrikt är välkomna att delta. En fråga även för 
Mellannorrland? Utbildningarna är framtagna på distriktsnivå, inte riksnivå, men Sara 
tror att material ska finnas framtaget på riksnivå som underlag om intresse finns i vårt 
distrikt för en digital funktionärsutbildning. 
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11. Aktuella frågor som kräver beslut 

 Firmatecknare 
Mötet valde Johan och Kerstin till firmatecknare, firman tecknas var för sig. Beslutet 
föregicks av att Kerstin formellt valdes till kassör. 

 Inlogg Fortnox  
Mötet beslutade ge Kerstin och Johan behörighet till Fortknox. Inloggning till 
Fortknox innehas av Niklas Boman, tidigare kassör. Överlämning ska ske till Kerstin 
och Johan. Inlogg delas av kassör, ordförande och ekonomikonsulter S2. 

 Idrott online 
Mötet beslutade att Johan, Kerstin och Malin ska ges behörighet i Idrott online. Sara 
lägger till behörigheterna. 

 Utbildningsvecka 
Mötet beslutade gå vidare med planering av utbildningsveckan enl 
verksamhetsplanen. 

 Simidrottsforum 
Mötet beslutade gå vidare med planering av simidrottsforum enl 
verksamhetsplanen. Frågan om Norrlandsting tas med i planeringen av 
simidrottsforum. Preliminärt datum enligt tidigare år, i slutet av augusti. 

12. Kommande mötesdatum 
Mötet beslutade om kommande möten t.o.m. juni enligt: mån 26/4 , sön 23/5 och mån 
21/6, med mötestid 20:00 för samtliga datum. 

13. Övriga frågor  
 Inga övriga frågor under mötet. 

14. Mötet avslutas 
 Ordförande avslutade mötet kl. 20:47 
 
 
 
 
Vid protokollet Justerat 
  
 
 
Malin Norlander 

 
 
Sophie Lai 
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BILAGA:  
Utestående arbetsuppgifter/aktiviteter: 
 

Arbetsuppgift/Aktivitet Inlagt datum Ansvarig Klart datum 

Metod/ramverk för upplägg av läger som 
MNSF sponsrar 

2020-08-19 Johan  

GDPR för styrelsen 
 

2020-03-25 Susanne  

Möte för hur vi ska arrangera tävlingar i 
höst med Covid restriktioner 

2020-08-19 Janne 2020-08-31 

Teams för styrelsen inkl. 
dokumentlagring 
 

2020-04-22 Malin & Sara  

Årshjul Plandisc - är det något för 
styrelsen att använda? 

2020-04-22 Janne  

Utbildning för styrelsen kring SDF stöd 
från Ingela Asplund 

2020-12-15 Janne, Sara & 
Ingela 

 

Årshjul för utvecklingskonsulent: för att 
systematiskt årligen kontakta samtliga 
föreningar i distriktet via telefon nu när 
de fysiska mötet inte är möjligt. 
 

2020-12-15 Sara  

 


