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Mellannorrlands simförbunds årsmöte - föredragningslista 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

3. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid. 

4. Val av ordförande för mötet. 

5. Val av sekreterare för mötet. 

6. Val av två protokolljusterare 

7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare. 

8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret. 

9. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 

10. Behandling av revisionsberättelsen för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för samma tid. 

12. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och i valberedningen. 

13. Kandidatnominering för val enligt punkterna 14 – 19. 

14. Val av distriktsordförande tillika ordförande i styrelsen för ett år. 

15. Val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen för två år. 

16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år. 

17. Val av ombud till SSF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter. 

18. Val av ombud till Distriktsförbundsmöten och SISU distriktsmöten jämte 
erforderligt antal suppleanter. 

19. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande SDF-
möte. 

20. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF. 

21. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering. 

22. Behandling av ärenden, vilka getts in i den ordning som anges i stadgarna kap 2 
- § 4 samt av ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet.  
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Röstlängd vid årsmötet för verksamhetsåret 2021 

Föreningarna i tabellen nedan har uppfyllt skyldigheterna som medlemsföreningar i Svenska 
Simförbundet och är därmed röstberättigade på Mellannorrlands Simförbunds SDF‐möte för 
verksamhetsåret 2021.  

Enligt § 154, Simförbundets stadgar, ska Mellannorrlands Simförbund lägga till röster för 
mästerskapspoäng som erövrats vid 2021 års senior‐DM, men då inget senior-DM har 
genomförts i Mellannorrland under 2021 har ingen justering av röstlängden gjorts. 

Förening Röster 

Björna IF 1 

Bollsta Idrottsklubb 1 

Föreningen Kallbadet 1 

Härnösands SS 1 

Höga Kustens SS 1 

KFUK‐KFUM Kometerna 1 

Kramfors-Alliansen 1 

Krokom Parasport Idrottsförening 1 

Matfors SS 1 

Njurunda SS 1 

SK Ägir 1 

Solens Idrottsförening 1 

Sollefteå ASS 1 

Sundsvalls SS 1 

Timrå SK 1 

Örnsköldsviks ASS 1 

Örnsköldsviks Skolors Idrottsförening 1 

Antal röster: 17 
Tabell 1 Röstlängd årsmöte Mellannorrlands Simförbund 2021 
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Ordförande har ordet 

Ytterligare ett underligt år ligger bakom oss. Ett år av inställda 
tävlingar, träningar och läger. Ett år som på alla sätt definierats 
av den pågående pandemin. Året började med att all verksamhet 
fick ligga nere, då hårda restriktioner gjorde att kommunala 
simhallar var stängda. Inte förrän i maj hade begränsningarna 
nåt en nivå där alla idrottare kunde återvända till bassängen, 
och verksamheterna kunde återgå någotsånär till det normala.  

Allt detta har så klart haft stor inverkan på 
Mellannorrlandssimförbunds verksamhet. Ingen av vårens 
planerade tävlingar gick att genomföra - ingen simiaden, ingen NM 
i långbana. Med lättnader i restriktionerna kunde såväl SUM-SIM 
region, som NM i kortbana genomföras, till mycket glädje för våra 
medlemmar.  

I skrivande stund (feb 2022) verkar pandemin vara i det närmaste över. I det läget unnar jag mig att ta 
mig en titt i backspegeln. Det har onekligen varit en turbulent tid att vara ordförande i Mellannorrlands 
simförbund. Inget har blivit som vi planerat och mycket av det roliga vi har sett framemot har blivit 
inställt. Samtidigt tar jag med mig något från den här perioden – vår resiliens. Vår förmåga att anpassa 
oss till nya förutsättningar och fortsätta med verksamheten i nya och spännande former. När baden 
stängdes blev simmare längdskidåkare och löpare, när vi rekommenderades att stanna på vår hemort 
blev utbildningar och konferenser digitala. När vi inte kunde genomföra våra arrangemang fanns tid 
att planera för framtiden och det efterlängtade lägret för distriktets mästerskapskvalade simmare blir 
äntligen av (i mars 2022).  

Från nationellt håll har den stora processen varit förändringen i hur vi ska bedriva barnidrott i 
framtiden. Distriktets föreningar och styrelse har varit engagerade och aktiva i de diskussioner som 
förts om detta. Vi har olika åsikter och tankar, men vägen har stakats ut, och det ska bli spännande att 
följa vart den leder oss. För mig står det klart att simföreningarna i Mellannorrland, efter två osäkra år, 
står välrustade att möta framtiden, vad den än bär med sig. 

 
/Johan Sundqvist, ordf. 
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Verksamhetsberättelse för 
Mellannorrlands simförbund 2021 
Mellannorrlands simförbunds verksamhet 

Verksamhetens art och inriktning 

Mellannorrlands Simförbund skall såsom Svenska Simförbundets regionala organ arbeta i 
enlighet med detta förbunds ändamål. Mellannorrlands Simförbund agerar där särskilt för 
ungdoms- och breddidrottens utveckling inom simidrotten. Förbundets strävan är att alla 
som önskar utöva simidrott inom förbundets område skall mötas av kunniga och aktiva 
simidrottsföreningar. 

Medlemsavgift 2021 

Medlemsföreningar (med året runt verksamhet) betalar 500 kr/år i fast medlemsavgift och 
15:-/medlem/år i rörlig medlemsavgift, upp till maximiantalet 3000 medlemmar. 

Andra medlemsföreningar (med temporär verksamhet) betalar 100 kr/år i fast 
medlemsavgift och ingen rörlig medlemsavgift.  

Medlemmar 2021 

Följande föreningar är medlemmar i distriktet: 

 Björna IF 

 Bollsta Idrottsklubb 

 Föreningen Kallbadet 

 Härnösand SS 

 Höga Kustens SS 

 KFUK-KFUM Kometerna 

 Kramfors-Alliansen 

 Krokom Parasport Idrottsförening 

 Matfors SS 

 Njurunda SS 

 SK Ägir 

 Solens IF 

 Sollefteå ASS 

 Sundsvalls SS 

 Timrå SK 

 Örnsköldsviks ASS 

 Örnsköldsviks Skolors IF 
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Medlemmarnas verksamhet under 2021 

Tävlingar 

Under våren 2021 tvingades de flesta tävlingarna ställas in på grund av den rådande 
pandemin. Framåt sommaren och hösten släpptes många restriktioner och distriktet återgick 
till ett mer normalt tävlande – något alla föreningar och simmare hade längtat otroligt 
mycket efter.  

Under 2021 har följande sanktionerade tävlingar planerats och delvis genomförts enligt 
tabell nedan.  

Totalt kunde 29 av 38 planerade tävlingar genomföras under verksamhetsåret 2021. 

Datum Namn Bana Arrangör Kommentar 

18 januari KM1  25 SK Ägir  Inställd 

30-31 januari UGP 2  25 Härnösand SS  Inställd 

30-31 januari Härnö Sprint  25 Härnösand SS  Inställd 

2 februari Njurundasim  25 Njurunda SS  Inställd 

22 mars KM 2 25 SK Ägir Inställd 

27 mars HSS Temporärrace 1 25 Härnösand SS  Genomfördes 

15 april Temporärrace 1 25 SK Ägir  Genomfördes 

16-18 april Sundsvall Age Group Showcase 25 Sundsvall SS  Inställd 

17 april HSS Temporärrace 2 25 Härnösand SS Genomfördes 

17 april Sundsvall Temporärrace 1 2021 25 Sundsvall SS  Genomfördes  

24 april Temporärrace Njurunda 25 Njurunda SS  Genomfördes 

28 april Temporärrace 2 25 SK Ägir Genomfördes 

1 maj Sundsvall Temporärrace 2 2021 25 Sundsvall SS Genomfördes 

4 maj Sundsvall Temporärrace 3 2021 25 Sundsvall SS Genomfördes 

8–9 maj Vårsimiaden 25 SK Ägir Inställd 

8 maj HSS Temporärrace 3 25 Härnösand SS Genomfördes 

9 maj Sundsvall Temporärrace 4 2021 25 Sundsvall SS Genomfördes 

20 maj Temporärrace 3 25 SK Ägir  Genomfördes 

29-30 maj Temporärrace 2 25 SK Ägir Genomfördes 

30 maj Sundsvall Temporärrace 5 2021 50 Sundsvall SS  Genomfördes 

31 maj KM 3 25 SK Ägir Inställd 

6 juni Sundsvall Temporärrace 6 2021 50 Sundsvall SS  Genomfördes 

24 juni KM 1 25 SK Ägir Genomfördes 

1 juli Riksmästerskap ungdom (50m) 50 Sundsvall SS  Genomfördes 
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Datum Namn Bana Arrangör Kommentar 

3-4 juli HärnöSim 25 Härnösand SS  Genomfördes 

14-18 juli Sum-Sim (50m) 2021 50 Sundsvall SS  Inställd 

20 september KM 2 25 SK Ägir  Genomfördes 

25-26 september Sundsvall Arena Cup 2021 25 Sundsvall SS  Genomfördes 

11 oktober KM 3 25 SK Ägir Genomfördes 

16-17 oktober UGP3 25 SK Ägir Genomfördes 

16-17 oktober TYR Sprint 25 SK Ägir Genomfördes 

23-24 oktober Sälsimmet 25 Njurunda SS  Genomfördes 

6 november Kvalrace 25 SK Ägir  Genomfördes 

13 november Sum-Sim (25m) Regionfinal 

Mellanorrland 2021 

25 Sundsvall SS Genomfördes 

22 november Distans Klubbtävling HSS 25 Härnösand SS Genomfördes 

29 november KM 4 25 SK Ägir Genomfördes  

4 december Höstsimiaden 25 Njurunda SS Genomfördes 

17-19 december Norrländska Mästerskapen 25 Härnösand SS Genomfördes 
Tabell 2 Tävlingskalender Mellannorrland 2021 

Distriktsrekord 2021 

Efter fina simningar av distriktets simmare under 2021 har följande distriktsrekord slagits: 

Gren Simmare Förening Bana Tid Tävling 

100 rygg Elise Öberg Njurunda SS 25 m 1.01.17 SM/JSM Stockholm 

100 rygg Elise Öberg Njurunda SS 50 m 1.04.25 Swim Open 

Stockholm 

200 rygg Elise Öberg Njurunda SS 25 m 2.11.37 SM/JSM Stockholm 

200 medley Elise Öberg Njurunda SS 25 m 2.16.90 SM/JSM Stockholm 

400 medley Elise Öberg Njurunda SS 25 m 4.53.50 NM Open 2021 

4x200 frisim (D) Njurunda SS Njurunda SS 25 m 8.28.66 SM/JSM Stockholm 

100 medley Melker Rosengren Sundsvalls SS 25 m 55.44 SM/JSM Stockholm 
Tabell 3 Distriktrekord 2021  
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Mellannorrlands Simförbunds styrelse 

Ordförande Johan Sundqvist Härnösand SS  

Sekreterare Malin Norlander Sundsvalls SS  

Kasssör Kerstin Norberg Solens IF  

Ledamot Tommy Eriksson Höga Kusten SS  

Ledamot Emil Nilsson SK Ägir  

Ledamot Susanne Norvell Sundsvalls SS  

Suppleant Joel Bäckman Timrå SK  

Suppleant Fredrik Gardfors Örnsköldsvik ASS  

Suppleant Jan Jonasson Njurunda SS  

Suppleant Birgitta Westerlind Härnösand SS  

    

Valberedning Anna Jansson SK Ägir  

    

Revisor Marlene Olsson Sundsvall  

Revisorssuppleant Maria Öman Njurunda SS  

Styrelsens arbetsgrupper 

Arbetsgrupp Deltagare 

Tävlingssektion Sophie Lai 

 Jan Jonasson 

 Johan Sundqvist 

 Birgitta Westerlind 

Tränarråd Johan Sundqvist 

Lägerverksamhet Emil Nilsson 

 Johan Sundqvist 

Ledarutbildningsverksamhet Sophie Lai 

Funktionärsutbildningsverksamhet Kerstin Norberg 

Styrelsens arbete 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 11 möten under verksamhetsåret. 
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Tävlingssektionen 

Tävlingskalendern 

För första året kunde vi använda det styrdokument som styrelsen tog fram för att underlätta 
arbetet med att ansöka om att få arrangera tävlingar och läger i Mellannorrlands distrikt. 
Arbetet kom igång tidigt under våren och de allra flest hålldatum som var uppsatta hölls. 
Distriktet var redo i god tid för att sammanställa tävlingskalendern tillsammans med 
Norrlands simförbund under Simidrottskonferensen i Umeå. Vi vill rikta ett stort tack till alla 
föreningar som ansökte om att få arrangera tävlingar direkt i tempus vilket underlättade 
arbetet med distriktets kalender.  
 
Tävlingssektionen MNSF  
Sophie Lai, Susanne Norvell, Birgitta Westerlind och Johan Sundqvist 

Lägerverksamheten 

ÖASS hade ansökt för att arrangera breddläger yngre i början på februari 2021. Tyvärr 
tvingades lägret att ställas in på grund av för få deltagande. MNSF och dess 
medlemsföreningar behöver fortsätta arbetet för att tillsammans kunna erbjuda kvalitativa 
och socialt stimulerade läger och aktiviteter för våra simmare i regionen. Ingen förening 
ansökte om att genomföra breddläger äldre. 
 
Läger MNSF  
Sophie Lai 

Ledarutbildningsverksamheten 

Under 2021 fortsatte samarbetet med Norrlands Simförbund för genomförande av 
utbildningsveckan. Den 12–15 augusti anordnades Grundutbildning för tränare, 
Simidrottsledare samt Simlinjeinstruktör 7-13 år. Länge hoppades vi att vi skulle kunna 
genomföra utbildningsveckan i sin helhet i en fysisk träff men efter en ökad smittspridning i 
början av augusti ställdes samtliga utbildningar om till digitala.  
 
Under helgen den 12-15 augusti genomförde 22 deltagare Grundutbildningen för tränare, 25 
deltagare Simidrottsledare och 11 deltagare Simlinjeinstruktör 7 -13 år i digitalt format. 
Utbildningarnas praktiska moment senarelades och erbjöds för deltagarna den 8-9 oktober, 
antingen i Sundsvall eller i Skellefteå. Trots att utbildningsveckan inte var möjlig att 
genomföra fysiskt i Umeå som planerat är vi glada för att utbildningarna återigen hade 
många deltagare och hoppas kunna genomföra den i fysisk form igen 2022.  
 
En träff för unga ledare planerades även i slutet av året men sköts upp till nästkommande år. 
Förhoppningen är att kunna besöka ett flertal orter i Mellannorrland för att tillsammans med 
unga ledare och Rädda barnen diskutera hur vi kan arbeta för att skapa trygga idrottsmiljöer. 
Även på en central nivå har man satsat på träffar för unga ledare och under året har ett 
flertal digitala träffar genomförts för samtliga föreningar. 



 

 
Verksamhetsberättelse 

Mellannorrlands Simförbund 
- verksamhetsåret 2021 

 

 
10 (15) 

 

 

 

 

 
Ledarutbildningsansvariga 
Sophie Lai 
Sara Johansson 

Funktionärsutbildningsverksamheten 

Med anledning av att pandemin fortfarande höll Simmarsverige i sitt grepp genomfördes inga 
inbjudningstävlingar under våren. Efter sommaren ljusnade läget något vilket medförde att vi kunde 
komma igång även med att utbilda fler funktionärer.  

  
Datum Utbildning Utbildnings-

timmar 
Deltagare Deltagar-

timmar 
Ledare Ledar-

timmar 
Totalt 

timmar 

2021-09-18 Tävlingsfunktionär 10 11 110 1 10 120 

2021-10-09 Tävlingsfunktionär 10 10 100 1 10 110 

2021-10-10 Tävlingsfunktionär 10 7 70 1 10 80 

2021-10-30 Distriktsfunktionär 10 4 40 1 10 50 

2021-11-21 Tävlingsfunktionär 10 4 40 1 10 50 

    
  

360 
 

50 410 

Tabell 4 Genomförda funktionärsutbildningar 2021 

Ansvarig för utbildning av funktionärer inom Mellannorrlands Simförbund 
Tom Sandgren 

Mellannorrlands Simförbunds anställda 

Utvecklingskonsulent Sara Johansson  

Utvecklingskonsulentens arbete 

Under 2021 har Sara Johansson arbetat som utvecklingskonsulent i Mellannorrlands 
Simförbund på 50%, utöver det har hon också jobbat 50% med ett projekt inom Trygg idrott 
för Svensk Simidrott. Även detta år har influerats av snabba omställningar och stöd till 
föreningar att hantera följderna av corona-pandemin.  
 
Under året har arbetet fokuserat till stor del på nedanstående uppgifter:  

 Stöd och information kring covid-19, rådande restriktioner och stöttning till 
föreningar vid omställning av sina verksamheter. 

 Information och stöttning till föreningar gällande kompensation- och återstartsstöd. 

 Samarbete och information med föreningar och RF-SISU distrikten för att tydliggöra 
vilket stöd som finns att få i både utvecklingsarbeten och medel.  

 Genomförande av mötesplatser för distriktet och föreningarna. Även detta år har 
majoriteten av mötesplatserna varit digitala då vi inte haft möjlighet att ses fysiskt. 
Det digitala ger dock stora möjligheter att mötas över hela vårt distrikt och nätverk, 
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utbildningar och träffar lär fortsätta vara digitala till viss del även efter det är möjligt 
att återigen mötas fysiskt.  

 Under året har föreningar mötts i utbildningar, tränarnätverk, föreningsträffar, 
simkunnighetsnätverk och träffar för unga ledare.  

 Deltagit på Simförbundets utbildningar, projektarbeten och nätverk tillsammans med 
övriga konsulenter.  

 Planering och genomförande av utbildningsveckan tillsammans med Norrlands 
Simförbund den 12–15 augusti. På grund av hög smittspridning i början på augusti 
tvingades utbildningsveckan med kort varsel att ställa om till digital. De digitala 
träffarna kompletterades med fysisk praktik i oktober. I år lockade utbildningsveckan 
36 stycken deltagare utspridda på olika utbildningar.  

 Planering och genomförande av Simidrottsforum Norr med Norrlands Simförbund 
den 28–29 augusti. På grund av hög smittspridning fick forumet ställas om till digitalt. 
Programmet komprimerades och genomfördes förmiddagen den 29 september. 
Under dagen fastställdes tävlings- och utbildningskalendern för 2022. Vi fick även 
besök av Erika Meeker som informerade om Svensk Simidrotts arbete gällande nya 
tävlingsformer för barn.  

 I slutet av året fick konsulenten äntligen påbörja fysiska föreningsbesök samt besökte 
Sum-Sim Region i Sundsvall och Norrländska Mästerskapen i Härnösand.  

 
Utvecklingskonsulenten 
Sara Johansson 
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Mellannorrlands simförbunds ekonomiska redovisning 

Ekonomisk rapport 2021 

Ekonomin för MNSF har under 2021 till stor del följt den plan som beslutades vid årsmötet, med vissa 
avvikelser från lagd budget. Då mycket verksamhet blivit påverkad av pandemin, som fortfarande 
dominerat verksamhetsåret 2021, har också verksamheten i MNSF påverkats, framförallt i minskad 
volym. 

 
Intäkter har kommit från bidrag, medlems- och deltagaravgifter. MNSF har använt sina medel till att 
subventionera läger och utbildning, arvodera utbildare, styrelsearbete samt delta i 
representantmöten arrangerade av SSF.  
 
Det planerade Simforumet för MNSF och Norrlands simförbund (NSF) i Umeå i augusti fick ställas om 
och istället hållas digitalt. I samma månad genomfördes också en gemensam ledarutbildning för 
MNSF och NSF som även den fick ställas om till digitalt format. All ekonomi runt den aktiviteten 
sköttes av kassör för NSF. 

 
Bokföring, in- och utbetalningar, fakturering samt bokslut har varit arbetsuppgifter för MNSF kassör. 
Under året har kassör bytts och revisor anlitats som konsult i arbetet med bokföring. Årets resultat 
visar på plus. 

 
Beträffande detaljer i föreningens ekonomi hänvisas till, i verksamhetsberättelsen bifogade resultat- 
och balansrapport. 

Resultat- och balansräkning 2021 

Resultat- och balansräkning finns i bilagorna MNSF - Resultatrapport 2021.pdf och MNSF - 
Balansrapport 2021.pdf 

Revisionsberättelse 2021 

Revisionsberättelsen finns i bilagan MNSF - Revisionsberättelse 2021.pdf 

Budget 2022 

MNSF kommer under år 2022 att lägga mycket pengar på läger för mästerskapssimmare, 
breddsimmare samt parasimmare. MNSF räknar därför med ett underskott i budgeten under 
året. 
 
Detaljerna i budgeten återfinns i bilagan MNSF - Budget 2022.pdf 

Mellannorrlands simförbunds långsiktiga och kortsiktiga mål 

Lång- och kortsiktiga målsättningar med tillhörande planerade aktiviteter beskrivs i 
dokument enligt bilden nedan. 
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Strategiplan 2018-2025 

De långsiktiga strategierna med de övergripande målen beskrivs i bilagan MNSF - 
Strategiplan 2018-2025.pdf 

Verksamhetsinriktning 2021-2022 

Verksamhetsinriktningen och målsättningarna för 2021-2022 beskrivs i bilagan MNSF - 
Strategiplan 2018-2025.pdf 

Verksamhetsplan 2022 

Målsättningar och planerade aktiviteter för verksamhetsåret 2022 beskrivs i bilagan MNSF - 
Strategiplan 2018-2025.pdf 
 
De planerade aktiviteterna följs upp under året. 

Slutord 

Även verksamhetsåret 2021 har varit påverkat av pandemin, många tävlingar och träffar har 
fått ställas in och ställas om. För 2022 ser vi fram emot ett år där simningen återigen får vara 
i fokus. 


