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Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2021 
 
Datum: 2021-10-31  
Plats: Teams, kl 20:00 
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades klockan 20:06 
 
2. Val av sekreterare och justerare 
Emil Nilsson, Sekreterare 
Susanne Norvell, Justerare 
 
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll. 
 
4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes klockan 20:09 
 
5. Utvecklingskonsulenten informerar 
Alla föreningar i distriktet har sökt utbildningsstöd för de utbildningar som gått i höst. 
Simförbundet söker Förbundskapten och Talangutvecklare 
 
Simkunnighetsnätverk 
Genomfördes i slutet av september tillsammans med Jessica Nordefell. 6 
föreningsrepresentanter deltog där vi gemensamt diskuterade föräldrarnas roll/närvaro i 
simskolan. Nästa träff planeras till slutet av november och kommer vara den sista träffen innan 
jul. 
 
Utbildningsveckan 
Helgen 9-10 nov genomfördes praktiken i Sundsvall och Skellefteå till utbildningarna som 
genomfördes digitalt i augusti. Responsen från passen har varit väldigt positivt och ekonomin 
håller nu på att färdigställas.  
 
Föreningsenkäter 
Förbundet har nu skickat ut enkäter till föreningar och dess medlemmar för att följa upp 
verksamhetsinriktningen för Svensk Simidrott. 
 
Unga ledare 
Utvecklingskonsulenterna i Mellannorrland och Norrland arbetar att skapa träffar för unga 
ledare. Tanken är ett on-tourkoncept där vi åker och arrangerar på flera orter. Förhoppningsvis 
kan vi på så sätt nå fler föreningar för att sedan genomföra en gemensam träff med Norrlands 
Simförbund i slutet av nästa år.  
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Sara Planerar börja träffa föreningar i distriktet, tänkte börja i Övik. Hon kommer även att vara 
på sumsim region i sundsvall vecka 45. 
 
6. Återstartsstöd 
Sista datum för föreningar att söka återstartsstöd var 31/10.  
Härnösand (i samband med NM) vill söka medel för att göra Nm lite extra roligt med föreläsning 
för tränare samt simmare kan få möjlighet att gå på teknikus under lördagkvällen. Initialt görs 
en föreningsansökan, faller det så kommer Johan göra en distriktsansökan. 
 
7. Distriktsläger för mästerskapssimmare  
Aktuellt med ett brett Distriktsläger i Egypten. Hittills ungefär 100 intresseanmälda simmare 
från hela Norrland. Subventionering på 3000kr per mästerskapskvalade simmare + cirka 5 
tränare är aktuellt och beslut kommer tas nästa möte. 
 
8. Utbildning 
Simidrottsledare kommer att köras igen vecka 5 i Sundsvall med Sofie och Erika Meeker. 
 
9: NM-gruppen 
Några ändringar i riktlinjer för kortbaneNM. 
Det kommer bli en öppen inbjudningstävling där man som simmare/klubb utanför Norrland kan 
delta men ej vinna. Deltagandet kommer vara Öppet för alla 13åoä, ej kvaltider. Försök+Final, 
och man kan som utomstående ej vinna.  
Kom på fråga, Härnösand kommer behöva stöd av funktionärer från distriktet under Norrlänska 
Mästerskapen. 
 
10. Barnidrottsmötet 
Var ett lyckat diskussionsmöte som hölls under vecka 43 efter att besluten tagits. 
 
11. Ekonomi 
Styrelsen tittade på Resultat och balansrapporten för räkenskapsåret 2021. 
 
12. Övriga frågor 
 
13. Kommande mötesdatum 
Måndag 29 november, 20:00 
 
14. Mötet avslutas 
Mötet avslutas 21:16 
 
 
Vid protokollet  
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Emil Nilsson 

 
 

 
 


