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Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2021 
 
Datum: 2021-04-26  
Plats: Teams, kl 20:00 
 

Närvarande          28/3 26/4 

2021 2021 

Johan Sundqvist Ordförande Härnösands SS X X 

Tommy Eriksson Ledamot Höga Kusten SS X  

Sophie Lai Ledamot Sundsvalls SS X  

Emil Nilsson Ledamot SK Ägir X X 

Kerstin Norberg Ledamot Solen IF X X 

Malin Norlander Ledamot Sundsvalls SS X X 

Susanne Norvell Ledamot Sundsvalls SS  X 

Joel Bäckman Suppleant Timrå SK X  

Fredrik Gardfors Suppleant Örnsköldsviks ASS   

Jan Jonasson Suppleant Njurunda SS X X 

Birgitta Westerlind Suppleant Härnösands SS  X 

Sara Johansson Adjungerad SSF X X 

1. Mötets öppnande 
 Ordförande öppnade mötet kl. 20:06 

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

3. Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen. 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll. 

5. Inkomna handlingar och information 

• Rapport från möte med RF-SISU 
Johan informerar från ett möte med RF Västernorrland den 17/4.  Mötet var 
intressant, bra att få en känsla för vilka förutsättningar olika sporter har, särskilt 
under pandemin. Med på mötet var föreningar från stora förbund med enorma 
resurser till små föreningar utan några egentliga resurser. Det är stora skillnader 
inom föreningsidrotten, det finns stora etablerade idrotter med egna kanslier och 
stora etablerade idrotter som inte har stora resurser alls och saknar kanslier.  
Tyvärr är det så att föreningarna med stora resurser också är de som hörs mest och 
därmed också kan få mer hjälp, de har resurser som aktivt kan jobba med att söka 
bidrag och stöd som erbjuds, medan mindre klubbar inte hörs alls och heller inte 
har resurser att söka stöd från RF. Det kanske måste till en ändring så att det är de 
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som har minst resurser/förmåga som ska få mest projektstöd. Stora idrotter får ut 
mest av RF. 
Corona – 2 faktorer påverkar hur föreningarna kan fortsätta med aktiviteter för 
unga. Hur idrotten utövas: inomhus eller utomhus, individuellt eller i grupp. 
Inomhusidrotter kan inte alltid utövas utomhus, tex simning, gymnastik och 
innebandy har svårt att flytta ut. Golf däremot har ökat – individuell sport utomhus.  
Förutsättningarna ser olika ut i olika kommuner under pandemin, en del kommuner 
hjälper föreningar med olika stöd och slopade avgifter- andra kommuner gör 
ingenting.  

6. Utvecklingskonsulent informerar 

• Utbildningsveckan  
Förslag på datum: 12-15 augusti 2021 
Under mötet diskuterades: subventionering av simledarutbildningen, ska den hållas 
på en eller två orter, finns det underlag för fler än en ort, finns det pooler för att 
hålla praktiska moment i, osäkert läge med Corona, finns pooler att ha praktiska 
moment i.  
 
Mötet beslutade att sikta på att erbjuda en utbildning i eget distrikt på föreslaget 
datum. Sara går vidare med att titta på förutsättningarna. Mötet avvaktade med att 
besluta om eventuella subventioneringar. 

• Simidrottsforum 
Förslag på datum: 28-29 augusti 2021 
Mötet har inga invändningar mot föreslaget datum. 

• Utbildning NPF 
Datum: 10 maj 2021 
Birgitta kommenterade att det inte finns någon förklaring till NPF – Sara förtydligar 
materialet och gör ett nytt utskick i samband med påminnelse till distriktets 
klubbar. 
Utbildningen kommer att hållas av RF-SISU som också finansierar utbildningen. 

• Uppstartspepp 
Datum: 28 maj 2021 
Onsdag 28/5 är det uppstartspepp för föreningar som haft sin verksamhet helt eller 
delvis nerstängd. Deltagarna får välja att lära sig mer om: 

o Ideellt engagemang 
o Rekrytering av ledare och aktiva 
o Uppstart av simskola 
o Uppstart av parasimning och vuxensimning 

• Informationsmöte simning med föreningar och distrikt 
o SM-veckan i Halmstad planeras fortfarande, antalet idrotter är nerdragna 

för att riktlinjer gällande Corona ska uppfyllas. RF ska återkomma den 4 maj 
med besked om SM-veckan kan genomföras.  

o Sumsim planeras att genomföras, tider från 2019 kommer att gälla för kval. 
Mötet gör bedömningen att det är större chans att Kungsbacka lyckas köra 
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Sumsim 50m äldre än att Sundsvall får hålla Sumsim 50m yngre. Kungsbacka 
har bättre stöd av kommunen och lite lägre smittspridning än Sundsvall. 
Kungsbacka har dock en inomhusbana. 

o Masters-SM 
Sundsvall har tackat nej till att arrangera Masters-SM. 

• Facebook 
Sara föreslår att vi startar upp ett Facebook-konto för MNSF, mötet håller med och 
beslutar att Sara ska sätta upp ett konto. Utvecklingskonsulent och ordförande ska 
ha skriv-rättigheter. 

• Dokumenthantering 
Årsmötesprotokoll och konstituerande styrelsemötesprotokollen måste skrivas 
under och sparas i original. Susanne skriver ut och skickar till berörda, sista 
underskrivare skickar till ordförande. 

7. Temapunkt styrelsemöte 
 Inget att rapportera. 

8. Ekonomisk rapport 
 Inget att rapportera.  

9. Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen 
 Inget att rapportera 

10. Utbildning 
 Inget att rapportera. 

11. Aktuella frågor som kräver beslut 

• Arkivering – mötet beslutar att ge Sara mandat att köpa en arkiveringslösning.  

• Samarbetesplattsform – Sara får i uppdrag att titta på prissättning för Googles 
lösning och Teams. Hon tar fram underlag med prissättning och en övergripande jfr 
av funktioner till nästa möte. 

12. Kommande mötesdatum 
Söndag 23/5, måndag 21/6. 

13. Övriga frågor  

• Det kommer hållas en tränarkonferens i Väsby, vill MNSF vara med och 
subventionera? Sara får i uppdrag att titta på kostnader och återkomma med 
förslag till nästa möte. 

• Post-covid-kickoff – Johan föreslår att vi har en stor fest när Covid är över, vi 
funderar över vad och på vilken form. Det kan behövas en injektion av energi och 
glädje när pandemin ebbar ut. 

14. Mötet avslutas 
 Ordförande avslutade mötet kl. 21:21 
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Vid protokollet Justerat 
  
 
 
Malin Norlander 

 
 
Susanne Norvell 
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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  

 


