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Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2021 
 
Datum: 2021-12-19 
Plats: Härnösand Simhall 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 

2. Val av sekreterare och justeringsperson för mötet 
Mötet valde Sara till sekreterare och Susanne till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll. 

5. Utvecklingskonsulent informerar 
Återstartsstöd: Nu har en ny period för återstartsstöd öppnat för föreningarna. 
Utvecklingskonsulenterna har fått ett uppdrag att lägga extra mycket tid på att ringa 
runt, stötta och assistera föreningarna under januari för att söka stödet. 
Unga-ledarträffar: Under februari hoppas vi kunna genomföra en unga-ledarturné. 
Temat för träffarna är Trygg idrott där Svensk Simidrott tillsammans med Rädda barnen 
kommer hålla i en föreläsning + workshop för ledare upp till 25 år. Planen är att besöka 
Östersund, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå.  
Föreningsbesök: Tyvärr blev decembers föreningsbesök inställda då Sara blev sjuk men 
kommer fortsättas efter jul. Sara har semester mellan den 23 december och 3 januari. 

 

6. Återstartsstöd 
Distriktet har sökt återstartsstöd av Svenska Simförbundet och vart godkänd den 
summan som ansöktes på 60 000kr. Stödet är tilltänkt för att täcka resen till och från 
Arlanda under distriktslägret vecka 10. 40 000 kr återstår av stödet. Distriktet kommer 
undersöka möjligheten att söka pengar för ett para-läger. Kerstin får i uppdrag att skriva 
ihop en ansökan.  

7. Ledarträff 
Den 19 dec under Norrländska Mästerskapen bjöds ledare in till en träff för att diskutera 
läget i distrikten och hur vi kan arbeta framåt. Under arbetet lyftes statistik från de 
senaste 20 åren på antal deltagare i sanktionerade tävlingar i Mellannorrland och 
Norrland. Vi kan se ett tapp av deltagare och deltagande föreningar på sanktionerade 
tävlingar under 2021 jämfört med 2019. Det är relativt få föreningar av dem som finns i 
distrikten som deltar på sanktionerade tävlingar. Ledarna diskuterade hur de större 



 

 
Protokoll Styrelsemöte MNSF 
 
 

 
 

 
 

   2 (2) 
 

 

föreningarna kan arbeta för att bjuda in och inkludera de mindre föreningarna i sina 
arrangemang. En samsyn fanns mellan deltagande ledare att detta är en viktig fråga och 
som man önskar distrikten arbetar med framöver. 
 
Under styrelsemötet lyftes statistiken och diskuterades även där. Styrelsen finner också 
att detta är viktigt att arbeta med framöver och önskar inkludera det i Mellannorrlands 
verksamhetsinriktningen för 2022-2023.  

8. Strategi 2025 – verksamhetsinriktning 2022-2023 

Nu när 2021 går mot sitt slut är det dags att utvärdera MNSF:s strategiplan för 2020-2021 
och skapa en ny inför 2022-2023. Johan och Sara har satt ihop ett material för att utvärdera 
och skapa den nya strategiplanen. Styrelsen kommer få materialet utskickat och under 
januaris möte kommer tid sättas för att gemensamt skapa den kommande strategiplanen.  

9. Övriga frågor 
 

Motioner till årsmötet – Sara och Johan skriver ihop ett utskick gällande motioner till 
årsmötet samt en julhälsning till föreningarna. 
Digital lagring – Distriktet har fortfarande inte någon beslutad digital lagringsplats. I 
dagsläget används dropbox men flera saknar inlogg. Då tidigare försök med gratislösningar 
inte gått att genomföra bör en betallösning undersökas. 

10. Kommande mötesdatum 
Johan gör en ny doodle för vårens datum. 

 

11. Mötet avslutades 
Ordförande avslutade mötet.  

 
Vid Protokollet   Justerare 
 
 
Sara Johansson   Susanne Norvell 
 


