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Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2021 
 
Datum: 2021-05-23  
Plats: Teams, kl 20:00 
 

Närvarande          28/3 26/4 23/5 

2021 2021 2021 

Johan Sundqvist Ordförande Härnösands SS X X X 

Tommy Eriksson Ledamot Höga Kusten SS X  X 

Sophie Lai Ledamot Sundsvalls SS X  X 

Emil Nilsson Ledamot SK Ägir X X X 

Kerstin Norberg Ledamot Solen IF X X X 

Malin Norlander Ledamot Sundsvalls SS X X X 

Susanne Norvell Ledamot Sundsvalls SS  X X 

Joel Bäckman Suppleant Timrå SK X  X 

Fredrik Gardfors Suppleant Örnsköldsviks ASS   X 

Jan Jonasson Suppleant Njurunda SS X X X 

Birgitta Westerlind Suppleant Härnösands SS  X X 

Sara Johansson Adjungerad SSF X X X 

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

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

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll. 

5. Utvecklingskonsulent informerar 
Pandemi 
Den 1 juni planeras för restriktionslättnader. 

• Tävling och match samt mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och 
ungdomar. 

• Sommarläger och kollo tillåts för barn och ungdomar. 

• Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus. 

• Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer. 

• 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus. 

• 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus. 

• 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus. 

• 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus. 
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Fortfarande är det regionen som kontrollerar de lokala restriktionerna. Generella 
lättnader behöver därför inte betyda lokala lättnader. 
  
Den 19 maj stängde möjligheten att ansöka om kompensationsstöd för första kvartalet. 
RF är fortfarande i ett stadie att kompensera tappad verksamhet och intäkter samt 
ökade kostnader. Man planerar nu för att ställa om kompensationsstödet till 
återstartsstöd. Hur exakt det kommer göras är inte spikat men kommer troligtvis 
initieras efter sommaren.  
 
Sommaren mästerskap 
Simförbundet arbetar efter ambitionen att arrangera mästerskap i sommaren. 
Publicerat på SSF:s hemsida fredag 21 maj: 
 
“Simförbundets ambition och önskan har under hela våren har varit att vi ska kunna 
hålla samtliga mästerskap som planerat i sommar.  
 
Efter gårdagens information från Folkhälsomyndigheten, tillåter gällande restriktioner 
efter 1 juni troligtvis endast mästerskap för simmare som är 19 år och yngre. Det innebär 
att vi fortsatt planerar för mästerskap i juli.  
 
Om Simförbundet skulle behöva fatta ett slutgiltigt beslut om SM och JSM äldre i 
dagsläget skulle vi behöva ställa in mästerskapen. Därför avvaktar vi med beslut och 
inväntar ytterligare information från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet 
med en förhoppning om att läget ska förbättras, då vi fått indikationer att så kan vara 
fallet.” 
 
Utbildning 
Den 10 maj genomfördes en NPF-utbildning för distriktets föreningar i samarbete med 
RF-SISU Västernorrland. 15 stycken ledare deltog. Maria Allison gjorde väldigt bra ifrån 
sig.  
Vidare arbete i föreningarna.  
 
Facebook 
Mellannorrlands Simförbund finns nu på Facebook där information från distriktet och 
föreningar kommer att kommuniceras. 
 
Föreningar 
De flesta föreningar har kommit igång. Några mindre föreningar har legat nere under 
större delen av pandemin och arbetar för att starta upp igen. Ett flertal föreningar har 
en utmaning att man har tappat unga ledare och är osäkert hur ledarläget ser ut inför 
hösten.  
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Simidrottsforum har gått ut med Save the Date 28-29 aug. 
Föreläsare 
Bifogat finner ni ett utkast på ett preliminärt schema. Föreläsare är ingenting som är 
spikat utan tillfrågade och begärda offert. Inför mötet önskar jag att ni funderar över 
potentiella föreläsare eller ämnen som skulle vara intressant att ha med på forumet för 
att lyfta på styrelsemötet.  
 
Subventionering 
Bifogat finner ni en kalkyl inför förslag på subventionering av distrikt beroende på om 
det subventioneras till 1000 kr, 1200 kr eller 1500 kr i deltagare. Ifjol valde distriktet att 
subventionera så att samtliga deltagare betalade 1000 kr/person. 
 
Den bifogade offerten är baserat på fjolårets kostnader då maximal arvodering till 
föreläsarna gick på 5000 kr (1st). Önskar man ett mer välkänt namn är det givetvis också 
möjligt, men då till en högre kostnad. Norrlands Simförbund har bland annat föreslagit 
Johan Fallby. Uppskattad kostnad: 25000kr exkl. resa. 

• Vad är era åsikter?  

• Vad är distriktet villiga att subventionera? Skulle behöva genomföras ett beslut. 
 
Utbildningsvecka, har gått ut inbjudan för Simidrottsledare, Simlinjeinstruktör och 
Grundutbildning för tränare.  
 
Efter kontakt med föreningar och osäkert underlag samt bortfall på utbildare planeras 
det för utbildningsvecka i Umeå efter möten med utbildningsansvariga och 
utvecklingskonsulenter i båda distrikten. Finns underlaget kommer det istället ställas 
om.  
 
Datum för ställningstagande ifall utbildningarna ska genomföras digitalt, 16 juni. Detta 
för att det ska vara möjligt att hinna ställa om innan uppstart 22 juni. Detta är innan 
nästkommande styrelsemöte och skulle därför behöva möjlighet till beslut innan den 
träffen. Beslutsgrupp eller via mail? 
 

• Planeras även för en simidrottsledare i distriktet likt tidigare år. 
 
Sophie är i processen att bli kursledare. 
 
Sammarbetsplattformar 
Mellannorrlands Simförbund är godkända av TechSoup för att ta del av subventionerade 
sammarbetsplattformar för ideella föreningar. Google non-profit som är ett gratis 
alternativ planeras att skapa ett konto för distriktet. Detta för att ha en mötesplattform 
- Google Meet och dokumentlagring – Google Drive. 
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6. Simidrottsforum 
Först ta fram ett tema, vad vi vill med mötet. Därefter bjuda in en simklubb som har 
lyckats med vårt tema, ”best practice”. 
 
Mötet beslöt att deltagaravgiften för Simidrottsforumet för 2021 blir 1000kr. 

7. Utbildningsveckan 
Kassör, sekreterare och ordförande har mandat om vi väljer att ställa om 
utbildningsveckan digitalt.   

8. Föreningsarkiv 
Föreningsarkiv i Sundsvall. För distriktet slipper vi betala medlemsavgiften men därefter 
får vi betala per hyllmeter. 
Vi kan uppmana klubbarna att ta sina pärmar till föreningsarkivet för att spara 
simhistorien. 
Sara skickar ut information till alla föreningar om arkiveringsmöjligheter. 
Medlemsavgiftern är 250kr/år 

9. Digital plattform 
Google har en gratis version för ”non profit ” organisationer. 
Vi har fått ok så nästa möte är förhoppningsvis på Google Meet och vi kommer kunna 
lägga upp våra dokument på Google Drive. 

10. Långbanetävling 
Sara ringer Sollefteå för att kolla om det går att använda Risö bassängen. Sofie stämmer 
av med Himlabadet. Alla kollar med sina klubbar om intresse och vilka datum som skulle 
fungera.  

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

12. Kommande mötesdatum 
 Måndag 21/6. 

13. Mötet avslutas 
 Ordförande avslutade mötet kl. 21.19 
  
 
 
 
Vid protokollet  
  
 
 
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  

 


