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Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2021 
 
Datum: 2021-09-27  
Plats: Teams, kl 20:00 
 

Närvarande          28/3 26/4 23/5 21/6 29/8 27/9 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Johan Sundqvist Ordförande Härnösands SS X X X X X X 

Tommy Eriksson Ledamot Höga Kusten SS X  X    

Sophie Lai Ledamot Sundsvalls SS X  X X  X 

Emil Nilsson Ledamot SK Ägir X X X  X X 

Kerstin Norberg Ledamot Solen IF X X X X  X 

Malin Norlander Ledamot Sundsvalls SS X X X X  X 

Susanne Norvell Ledamot Sundsvalls SS  X X   X 

Joel Bäckman Suppleant Timrå SK X  X   X 

Fredrik Gardfors Suppleant Örnsköldsviks ASS   X    

Jan Jonasson Suppleant Njurunda SS X X X X X X 

Birgitta Westerlind Suppleant Härnösands SS  X X X  X 

Sara Johansson Adjungerad SSF X X X X 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 med tillägg av en punkt för utbildning. 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll. 

5. Utvecklingskonsulent informerar 

 Återstartsstöd – möjlighet att söka stöd för att starta upp verksamhet efter Corona. 
Information har gått ut i månadsbrev till föreningarna, utvecklingskonsulterna finns 
som stöd i ansökansarbetet. Även distrikten kommer att ha möjlighet att ansöka om 
stöd och då också stå som arrangörer för tex kick-offer eller andra aktiviteter för 
distriktets föreningar. Ska vara aktiviteter som inte ingår i de ordinarie aktiviteterna 
som distriktet anordnar. Tydliga riktlinjer saknas, Sara skickar vidare när hon har fått 
dem. Ansökningsperiod är 21 september – 31 oktober. 

 Kompensationsstöd – sista möjligheten att söka, gäller perioden 1/5 – 28/9. Ansökan 
ska lämnas in i oktober. 

 Simkunnighetsnätverk – inbjudan har gått ut, träff på ons 29 september med fokus 
på föräldrafrågan.  
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 Enkätundersökning – till föreningar och medlemmar i föreningar. Enkäterna 
innehåller frågor kopplade till Strategi 2025. Deltagande föreningar får ta del av 
svaren. 

 Idrott online - samarbetet med Idrott online avslutas 2023, föreningar erbjuds inte 
gratis hemsidor via Idrott Online efter 2023. 

 Unga ledare – ny träff i höst, 25 000 kr för utvecklingskonsulterna för att anordna 
träff. Föreslaget datum, gemensamt i Övik med Norrland och Mellannorrland. 
Förslag på ämnen att ta upp kan lämnas till Sara. Ungdomsinflytande ett av ämnena. 

 Föreningsbesök – Sara ska åka ut och träffa alla föreningar. 

 Projektstöd utbildningar - Stöd för deltagande i utbildningar ska sökas senast 15/10. 
Det kommer skickas ut riktade utskick till föreningar som deltog under sommarens 
utbildningar. 

6. Utbildning 
Sophie har haft möte med Sara angående utbildning av simidrottsledare till våren, v5 är ett 
möjligt datum innan simskolorna drar igång, alternativt v11. Det återstår att hitta en ledare som 
kan utbilda både Sophie till utbildningsledare och simidrottsledare. Frågor som diskuterades: 
var ska utbildningen hållas? hur ser underlaget ut? vilket behov har föreningarna i distriktet? 
Mötesdeltagarna tar med sig frågorna hem till sina föreningar och återkopplar nästa 
styrelsemöte. 
 
Utbildningen för siminstruktör åldrarna 2-8 år med tidigare åldersgräns på 18 år är omgjord till 
simlärarutbildning, nu med åldersgräns på 16 år. Förbundet rekommenderar ändå 18 år, 
eftersom det ingår ansvar med att leda barngrupper.  

7. Barnsimning 
Simning för barn < 12 år. Spårvägen ligger bakom en motion som lett till ett förslag från 
förbundet på förändringar av tävlingar för 12 år och yngre. Förslaget diskuterades och följande 
togs upp:  

 Förslaget är inkonsekvent och kanske inte helt genomarbetat. Fotbollen har gjort 
förändringar, genom att ta bort seriespel och resultatlistor hindras tränare från att 
toppa lag och inte låta alla vara med och spela matcher tex. Simförbundet ligger efter 
andra förbund och det har varit bråttom att få fram ett förslag, bra att distrikten får 
möjlighet att diskutera och möjligen påverka. Ett av förslagen är en resultatlista i 
bokstavsordning, ett annat anpassade tävlingar. 

 

 Mötesdeltagarna ser en ökad risk för segregering – barn som tränar tillsammans men är 
på olika mognadsgrad skulle vara med på olika tävlingar där vissa är vanliga och vissa är 
anpassade. Anpassade tävlingar skulle då tex inte ha diskningar och inte följa samma 
regler som vanliga tävlingar. Diskningar är en rädsla hos barnen, det kan lösas på olika 
sätt utan att särskilda tävlingar anordnas: det är tränares ansvar att inte anmäla 
simmare i grenar de inte är redo för om barnet har en rädsla för diskning, diskningar 
behöver inte annonseras via speaker.  
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 Lösningar på ”problem” i lagidrotter kanske inte kan översättas direkt till individuella 
idrotter. 

 

 Riktlinjerna bör diskuteras i föreningarna och helst med barn och ungdomar i 
föreningarna för att ta med deras åsikter.  

 
Distriktet bjuder in till gemensam diskussion med tis 26/10 kl 19:00 med förbundet, svar till 
förbundet baseras på resultat av diskussionerna.  
 
Alla föreningar kan själva lämna ett svar på förslaget i tillägg till distriktets svar. 

8. NM 
Mycket är fortfarande oklart kring NM, vad definierar NM? Medaljer till norrlänningar, 
deltagare från andra regioner? Olika koncept för kortbana/långbana? Innebana/utebana? Kan 
det vara ett alternativ att slå ihop UGP 2 och NM under v11 för att få fler långbanetävlingar 
under våren och inför Swim Open? Johan, Janne och Sara är distriktets representanter i 
diskussionerna som pågår. 

9. Sumsim Reg 
Propå från förbundet, möjligt att arrangera under 5 pass istället för 4. Tävlingen går efter ett 
tidsschema för att inte kunna simma på gjorda resultat. Långa grenarna skulle flyttas till ett 
eget pass på fredag. Grenordningen skulle hållas, men inte tidsschemat. Nyhet 24/9 på 
simförbundets hemsida. Ordförande svarar simförbundet att vi fortsätter köra på 4 pass. 

10. Ungdomsinflytande 
Förbundet ser över hur ungas inflytande kan ökas. Johan har varit på ett möte och tycker att vi 
ska ta förslaget på allvar och hitta vägar för att låta unga få inflytande. Tex borde ungas röster 
höras i förslaget om nya tävlingsformer för barn under 12 år. Måste vara beredda på förändring 
om vi vill vara relevanta och behålla ungas intresse. 

11. Ekonomi 
 Kerstin rapporterar av vi har ca 500 000 kr på kontot. Några små faktur har kommit in, 
 betalning är på väg.  

12. Övriga frågor 
 Janne tar upp frågan om vi ska dra igång några läger under 2022 när vi har bra ekonomi. 
 Johan och Emil kollar upp till nästa möte. 

13. Kommande mötesdatum 
Söndag 31/10 , måndag 29/11 och onsdag 15/12. 

14. Mötet avslutas 
 Ordförande avslutade mötet kl. 21:27 
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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  

 


