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1. Öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval 
av den röstlängd som Parasportförbundets förbundsstyrelse har upprättat för SDF

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

9. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut

10. Revisorns berättelse för samma tid

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

12. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av 
eventuell årsavgift till SDF

13. Behandling av förslag (motioner) som inlämnats i den ordning som anges i 2 kap. 
2 § samt av SDF-styrelsens förslag

14. Val av ordförande i SDF:et tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år. 
Styrelsen består av ordförande och sex övriga styrelseledamöter samt tre ersättare

15. Val av tre (halva antalet) övriga styrelseledamöter för en tid av två år och tre ersättare 
på ett år

16. Val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom SDF:et för en tid av ett år

17. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

18. Beslut om val av två ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet

19. Utdelning av förbundets stipendier

20. Avslutning

FÖREDRAGNINGSLISTA
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RÖSTLÄNGD

Organisation Betald årsavgift 
2017

Tillhörighetsavgift 
2017

Guldstadens Bouleklubb ja ja
HIF Renen ja ja
HIF Jörn ja ja
HIF Tannberget ja ja

Innebandyklubben Dalen ja ja
KFUM Umeå - ja
Lycksele HIF ja ja
Malå HIF ja ja
Mariehems Sportklubb ja ja
Morön Bollklubb ja ja
Norsjö HIF ja ja
Obbola IK ja ja
RGRH Umeå Aktivitetsförening ja ja

Skellefteå Parasportförening ja ja
Sorsele HIF ja ja

Umeå Parasportförening ja ja

Medlemmar

195
3

97
15

1719
1195

63
24

1687
1080

63
770
36

462
33

41

Antal ombud

5
2
3
2

6
6
3
2
6
6
3
6
2

6
2

3

Vilhelmina HIF ja ja 31 2
Umeå Skytteförening ja ja 260 6
Umeå Simsällskap ja ja 3956 6

Umedalens IF ja ja 2439 6

1
2
3
4

7
8
9

10
11
12
13
14
15

17
18

20

23
22
21

19

Vännäs HIF ja ja 30 224

IKSU ja ja 11 26

Rödbäcks IF ja ja 1290 616

IFK Umeå 28141 65

Umeå Pistolskytteklubb 18 221

Utdrag ur våra stadgar:
3§ SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTFÖRHET
SDF-mötet består av ombud för föreningar inom distriktet. Ombud skall vara medlem i en förening och får 
endast representera en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen.
Varje förening äger rätt att utse två ombud för det först påbörjade 50-talet medlemmar, därefter ytterligare 
ett ombud för varje därutöver påbörjat 50-tal medlemmar, dock sammanlagt höst sex ombud. I föreningar 
som har annan huvudsaklig verksamhet än idrott för personer med funktionsnedsättning avses med medlem 
de ledare och utövare som är verksamma inom de idrotter Parasport Sverige administrerar. SDF-mötet är 
beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 

4§ RÖSTRÄTT
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Parasport Sveriges förbundsstyrelse 
att gälla från och med den 1 januari till och med den 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast 
den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Parasport Sverige samt de förpliktelser som 
SDF som kan bestämts av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF:en. 
Varje ombud skall vara befullmäktigat av sin förening och får endast ha en röst.

FÖRTYDLIGANDE:

0 - 50 medlemmar
2 ombud

51 - 100
3 ombud

101 - 150
4 ombud

151 - 200
5 ombud

201 -
6 ombud

Parsport Västerbotten 
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ORGANISATIONSSCHEMA

RF
Riksidrottsförbundet DF

Distriktidrottsförbundet

SF
Specialidrottsförbundet

IDROTTSRÖRELSEN ORGANISATION - MEDLEMSKAP

Förening

SDF
Specialdistriktsförbund

RF
Riksidrottsförbundet

SPF
Svenska Parasportförbundet

VIF
Västerbottens Idrottsförbund

1. Guldstadens Boule Club
2. HIF Renen
3. HIF Jörn
4. HIF Tannberget
5. IFK Umeå
6. IKSU
7. IBK Dalen
8. KFUM Umeå
9. Lycksele HIF
10. Malå HIF
11. Marihems SK
12. Morön BK

VBPF
Västerbottens Parasportförbund

13. Norsjö HIF
14. Obbola IK
15. RGRH Umeå Aktivitetsförening
16. Rödbäcks IF
16. Skellefteå Parasportförening
17. Sorsele HIF
18. Umedalens IF
19. Umeå Parasportförening
20. Umeå Simsällskap
21. Umeå Skytteförening
22. Vilhelmina HIF
23. Vännäs HIF
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STYRELSEN OCH DESS BERÄTTELSE

ORDFÖRANDE
Kjell Thelberg

UMEÅ
1 år

STYRELSEN

VICE ORDFÖRANDE
Hans Unosson 

Holmsund
1 år

LEDAMOT 
Zarah G-Routledge

Umeå
1 år

LEDAMOT 
Margareta Björk

Lycksele
1 år

LEDAMOT 
Sofie Edberg

Umeå
2 år

LEDAMOT 
Kristin Jonsson

Skeilefteå
2 år

LEDAMOT 
Tomas Rönnblom 

Skellefteå
2 år

SUPPLEANT
Eila Nilsson
Skellefteå

1 år

VALBEREDNINGEN

Paul Hörnlund
Hörnefors

1 år

Leif Broberg
Lycksele

1 år

PERSONAL

IDROTTKONSULENT
Sofie Gustafsson

Vännäs

KANSLIST
Örjan Andersson

Umeå

PARASPORT VÄSTERBOTTENS ÅRSMÖTE hölls 25 mars i Umeå. Årsmötets tema var inkludering. Erik 
Nyström, IFK Umeå boxning, berättade om sin resa från önskan att boxas där ingen trodde att det skulle 
vara möjligt till att nu både boxas och leda gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning. 
Ludvig Bohlin och Håkan Johansson från Mariehems SK berättade om Mariehems SK:s verksamhet med 
MSK United och Batriice Lindberg berättade om Umedalens IF:s friidrottsverksamhet för unga med olika 
funktionsnedsättningar.

Fritidsnämndens ordförande i Umeå, Ari Leinonen,  gästade årsmötet och framhöll vikten av att idrotts-
rörelsen tar ansvar för att alla oavsett kön, nationalitet och funktionsnedsättning ges möjlighet att idrotta.

STYRELSEN för Parasport Västerbotten har genomfört 6 protokollförda styrelsemöten och 6 VU-möten.
Övriga kontakter har skötts via telefon.

KANSLI & LOKALER Vi hyr lokaler av Västerbottens Idrottsförbund i Idrottens Hus. Umeå kommun sade 
under våren upp hyresavtalet på Dragonskolan vilket innebar att Idrottens Hus efter semestern flyttade till 
nya lokaler på Kungsgatan 89. Parasport Västerbotten hyr där ett kontorsrum och förrådsytor. I de nya 
lokalerna finns tillgång till ett antal större och mindre sammanträdeslokaler.

Birgit Högberg
Umeå
1 år

SUPPLEANT
Håkan Johansson

Holmsund
1 år

REVISOR 
Eskil Tåg
Skellefteå

MÖTEN

Fritidshjälpmedel
Åke Svantessoon

Obbola
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VERKSAMHETEN 2017
FRITIDSHJÄLPMEDEL UMEÅ För att säkerställa drift och underhåll av 
fritidshjälpmedlen har ett avtal tecknats med Obbola IK där vi köper tjänst av deras 
vaktmästare Åke Svantesson utifrån vårt ekonomiska utrymme.
Pga av flyttningen till det nya Idrottens Hus och den osäkra ekonomin stängdes 
uthyrningsverksamheten större delen av året.

På senhösten beviljade fritidsnämnden i Umeå ytterligare bidrag. Detta bidrag 
plus överenskommelsen med Obbola IK gjorde det möjligt att i slutet av året åter 
öppna uthyrningsverksamheten.

Landstingets Hälsa 2020 har sponsrat uppskyltning av den släpvagn som används 
vid transporter av fritidshjälpmedel till olika arrangemang och aktiviteter.

Avsaknaden av ekonomiska resurser är fortsättningsvis den stora stötestenen 
för att kunna utveckla verksamheten.  

I december meddelade Rebeckalogen i Umeå att man som julgåva överlämnar 10 000 kr till distriktets 
arbete med fritidshjälpmedel! 

Information om fritidshjälpmedel finns på vår hemsida http://fritidshjalpmedel.hkidrott.se 
Umeå kommun (Umeå Fritid) har på sin hemsida länkat till denna sida.

FRITIDSHJÄLPMEDEL SKELLEFTEÅ Utlåningen av fritidshjälpmedel i Skellefteå sker via Parasport 
Skellefteås kansli med ett årligt ekonomiskt stöd från fritidsnämnden till drift, investering och reinvestering. 

SOCIALA MEDIER
Vår hemsida,
www.parasport.se/vasterbotten
och vår facebooksida, 
www.facebook.com/
parasportvasterbotten
fortsätter att utvecklas och upp-
skattas av många besökare. Med 
många bilder med fakta från olika 
aktiviteter inspirerar sidan många 
att delta i våra aktiviteter. Vår kan-
slist Örjan Andersson ansvarar för 
dessa sidor.

Vår ambition är att kunna spegla 
all den verksamhet som bedrivs i 
Västerbotten. Det förutsätter dock 
att föreningarna skickar information 
till vår ansvarige för hemsida och 
facebook.

f

KURSER 
Vi erbjöd BASEN i Umeå och Skellefteå under hösten med vi fick ställa in 
bägge pga. för få anmälda. Vi genomförde en innebandy ledarutvecklings 
kväll den 17 oktober. Med elva deltagare.

REPRESENTATION/INFORMATION 
Umeå Parasportförenings årsmöte, Kjell Thelberg
Mariehems SK, Kjell Thelberg
Ordförandekonferens/Parasportgala, Sofie Gustafsson, Kjell Thelberg
Funktionsrätt Västerbottens ordförandeträff, 
Sofie Edberg, Kjell Thelberg
Umeå Golfklubb, Kjell Thelberg
Norsjö kommun, Sofie Gustafsson, Kjell Thelberg
Fritidsnämndens arbetsutskott Skellefteå, Fredrik Hedlund, Kjell Thelberg
Styrelsemöte Parasport Skellefteå, Sofie Gustafsson, Kjell Thelberg
Noliamässan/Hälsa 2020 (2 dagar), Sofie Gustafsson, Kjell Thelberg
Try it out-mässan Campus, Amanda Stendahl, Åke Svantesson
Change the Game, Ledare Parasport Umeå, Kjell Thelberg
Minimässa Habiliteringen Umeå, Amanda Stendahl
Fritidsnämnden Umeå, Kjell Thelberg
Västerbottens Idrottsförbunds och SISU:s  årsmöte, Kjell Thelberg
Peter Olofsson och Erik Bergqvist Landstinget och Region 
Västerbotten, Kjell Thelberg
Rotary Norra Umeå, Kjell Thelberg
Folkhälsorådet, Kjell Thelberg
Folkhälsonämnden, projektredovisning Lycksele, 
Sofie Gustafsson, Kjell Thelberg
Funktionsrättsrådet Umeå, Kjell Thelberg
Förbundsmöte Stockholm, Tomas Rönnblom, Kristin Jonsson,
Åke Svantesson, Kjell Thelberg 
SDF-konferens Rörelserikedom Umeå, Kristin Jonsson, Sofie 
Gustafsson, Håkan Johansson, Kjell Thelberg

UTBILDNING REPRESENTATION

http://fritidshjalpmedel.hkidrott.se
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VERKSAMHETEN 2017
LÄGER 
Vi genomförde ett friidrottsläger 
tillsammans med Umedalens IF den 
11-12 november. Parasport Sverige 
lämnade bidrag via Kerstin och 
Sture Lindströms parasportkamp i 
friidrott. Tolv intresserade deltagare 
från Umedalen gick hem med varsin 
t-shirt och medalj.
Obbola IK med Åke Svantesson i 
spetsen genomförde för första 
gången SkärgårdsCampen för barn 
och ungdomar med funktions-
nedsättning i slutet av juni.
De provade flera idrotter som handi-
golf, paddeltennis, elhockey mm. 

SPECIAL OLYMPICS 
För barn och unga med utvecklings-
störning kan det vara svårt att hitta 
en meningsfull fritid. I många fall 
leder det till isolering, passivitet och 
mental ohälsa. 
Omvärldens fördomar hindrar också 
ofta unga från att på ett naturligt sätt 
delta i samhället.

Special Olympics vill ge barn och 
unga med begåvningshandikapp en 
möjlighet att - oavsett förmåga - visa 

sitt rätta jag genom att göra sitt 
bästa. Special Olympics drivs av 
övertygelsen om att idrott är den 
bästa vägen till bättre hälsa och 
glädje för alla.
Håkan Johnsson ingår i Special 
Olympicsrådet, ett rådgivande 
organ till SHIF/SPK:s 
förbundsstyrelse.

PROVA-PÅ-VERKSAMHET/
STREET SPORTS TOUR 
Även detta år fick vi möjlighet att 
samarbeta med Västerbottens 
idrottsförbunds idrottslyftssatsning för 
hela länet. Alla kommuner fick 
erbjudandet att ge sina grundskolor 
ett besök av Street Sport mobila 
lastbil. Vi erbjöd alla elever att prova 
rullstolsinnebandy. Endast Malå 
kommun tackade nej.

TÄVLINGAR

Skytteserien 
2016/2017 Genomfördes med fem 
omgångar och från fyra föreningar.

Segrare i senior serien blev 
Joachim Lundgren från Umeå 
Skytte förening. Segrare i junior 
serien blev Markus Pekka 

Perkiömaki från Umeå SF

Bocciaserien 2016/2017 
Genomförts med åtta tvåmanslag 
från två olika föreningar. I tre 
omgångar.

Omg 1 24 nov. 2016 Jörn

Omg 2 25 feb. 2017 Skellefteå

Omg 3 11 mars 2017 Jörn

Innebandy
Våra innebandylag från IKSU, IBK 
Dalen  och Parasport Skellefteå har 
under året deltaget i och arangerat 
egna cuper.
SM paraskytte 
Umeå Skytteförening stod 
t i l lsammans med Paraspor t 
Västerbotten som värdar för SM i 
paraskytte den 8 april. SM:et 
genomfördes samtidigt med 
Skytteföreningens stora tävling 
Umekulan. Markus-Pekka Dreyer 
Perkiömäki, Umeå Skytteförening 
blev 3:a i klassen SH2 R5. Ett 10-
tal skyttar ställde upp i 
ett välarrangerat SM.

SPECIAL OLYMPIC SCHOOL DAY
Den 20 mars 2011 var startskottet för förbundets 
storsatsning på rekrytering i länets alla särskolor och 
träningsskolor. Torsdagen den 6 april var 23 skolor 
representerade. Vi delade ut 220 medaljer. 60 externa 
funktionärer från Umeå universitets idrottslärarutbildning, 
dragonskolans Barn & fritidsprogram och Vård & 
omsorgsprogrammet från Liljaskolans gymnasium 
arbetade under dagen. 
Det tävlades i friidrottsgrenarna löpning/rullstol, höjdhopp 
och kula, & dessutom 3-kamp. En fotbollsturnering 
genomfördes där sex skollag kom till start. Arrangemanget 
genomfördes med stöd av Länsförsäkringar och projekt 
special Olympic School Day. Ett i stort mycket lyckat 
arrangemang.
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VERKSAMHETEN 2017
ELHOCKEY 
Parasport Umeå, Umeå Wolfs, 
har under året bedrivit kontinuerlig 
träning och deltagit i cuperna 
Slaget om Stockholm, Tunaspelen 
i Eskilstuna och Göteborg Open. 
Genom att laget har varit på tre 
cupper så har utvecklingen varit 
stadigt uppåt.

FOTBOLL 
Knattefotbollsdag på Stantors-
vallen i Robertsfors den 2:a sept. 
MSK United och Moröns Barca 
yngsta spelare träffades tränade 
och trivdes ihop denna soliga dag. 
En satsning Från Parasport Sverige 
IK Fotboll. 

Mariehems SK arrangerade Umeå 
fotbollsfestival med tre föreningar 
och sex deltagande lag. 

INKLUDERING 
I samband med förbundsmötet i 
Malmö 2015 antogs förbundets 
handlingsplan Strategi 2020. En 
viktig aktivitet i detta dokument är 
ambitionen att där det är möjligt 
inkludera idrott för personer med 
funktions-nedsättning i ordinarie 
specialidrottsförbund. 

Vi har sedan flera år tillbaka 
påbörjat detta arbete i Västerbotten 
bl a inom fotboll, innebandy, 
simning, friidrott, cykel och boxning.

På Riksidrottsmötet i Karlstad 
2017 tog svensk idrott också 
beslut om fem stycken prioriterade 
utvecklingsresor för att nå sina 
mål. 

I dessa beskrivs vad idrotten på 
olika nivåer ska fokusera på och 
varje resa är en långsiktig strävan 
mot målen 2025, 
strategi2025.se/Strategi2025 

Utvecklingsresorna är:
Den moderna föreningen engagerar

Inkluderande idrott för alla

En ny syn på träning och tävling

Jämställdhet för en framgångsrik 
idrott

Ett stärkt ledarskap

http://strategi2025.se/Strategi2025
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EKONOMI

Västerbottens Parasportförbund
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2017

Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Intäkt av engångskaraktär

Summa kostnader

Verksamhetens överskott

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Underskott efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Årets över/underskott

2017

5 300
1 099 120

53 675
0

18 255

1 176 350

164 838
0

165  284
771 901

-4 860

1 097 163

79 187

0
440

78 747

0

78 747

2016

6 100
1 051 825

75 160
0

8 843

1 140 928

105 745
0

171 112
787 851

0

1 064 708

76 220

25
549

75 696

0

75 696
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EKONOMI

Balansräkning

Tillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Finansiella placeringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital
Balanserade överskott
Årets överskott

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

2018- -

17/12/31

21 114
0

493 042

514 156

168 528
78 747

247 275

0

51 588
44 924

170 369

266 881

514 156

16/12/31

686
21 977

0
345 953

368 616

92 832
75 696

168 528

0

16 296
43 788

140 004

200 088

368 616

Vår revisionsberättelse har avgetts 2018−    −   
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BUDGET 2018

INTÄKTER

1. KANSLI / Minnesfond

2. UNGDOMSVERKSAMHET

3. UTBILDNING

4. TÄVLING

5. MOTION/BREDD

6. FRITIDSHJÄLPMEDEL

7. INFO/FÖRENINGSBESÖK

8. SPONSOR

S:A

KOSTNADER

A. KANSLI

B. STYRELSE

C. UNGDOMSVERKSAMHET

D. UTBILDNING

E. TÄVLING

F. MOTION/BREDD

G. FRITIDSHJÄLPMEDEL

H. INFO/FÖRENINGSBESÖK

S:A

805 800,00 kr
74 000,00 kr

5 000,00 kr

18 500,00 kr

10 000,00 kr

60 000,00 kr

5 300,00 kr

30 000,00 kr

1 008 600,00 kr

896 400,00 kr

14 700,00 kr

10 000,00 kr

2 000,00 kr

6 000,00 kr

10 000,00 kr

60 000,00 kr

9 500,00 kr

1 008 600,00 kr
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VERKSAMHETSPLAN 2018

Förbundets Strategi 2020 med dess sju fokusområden och med visionen " Bättre idrott för fler - tillsammans 
skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt 
aktiva" ska utgöra grunden för distriktets arbete.

1. En stark förmåga att rekrytera och behålla
2. En effektiv organisation för parasport
3. En röst för anläggningar och redskap för alla
4. Ett starkt varumärke och en stark ekonomi
5. En garant för utveckling av parasport
6. En internationellt framgångsrik idrott
7. En stark position i samhället

• Under året ska alla våra medlemsföreningar kontaktas via besök eller telefon i syfte att följa 
upp och stimulera utveckling av verksamheten.

• Fortsatt arbete med inkludering. Minst 2 nya inkluderingsprojekt ska genomföras.
• Kontakt med skolorna i länet och informera om funktionsnedsättning. Minst 4 skolor ska ha 

kontaktats för information om parasport i syfte att rekrytera fler deltagare och medlemmar.
• Ett 2-årig projekt med sytte att ge unga/unga vuxna större inflytande i vår verksamhet.
• Information om handlingsplan mot sexuella trakasserier ska ingå i våra utbildningar.
• Skoltävlingen för länets särskolor är ett viktigt arrangemang där många barn och ungdomar får 

möjlighet att prova olika idrotter. 
• Special Olympics ska fortsätta att utvecklas i distriktet genom att vara drivande under 

skoltävlingen. Information om SO ska spridas till föreningar och nya medlemmar. Målen är på 
sikt att kunna genomföra någon form av skoltävlingar både i Lycksele och Skellefteå och att 
Västerbotten deltar med minst en tävlande i SO-games 2018. 

• Under året ska minst 5 utbildningar/föreläsningar genomföras
• Sociala medier är viktiga för att nå ut med information om vår verksamhet. Arbetet med att 

ständigt utveckla hemsidan och Facebook är därför viktig. Våra medlemsföreningar uppmanas 
att förse förbundets hemside- och facebookansvarige med löpande information om de aktiviteter 
de genomför.

• För att lyckas med att utveckla vår verksamhet har vi behov av att samverka med andra 
organisationer och myndigheter. Under året ska minst 6 möten ha genomförts med 
beslutsfattare i kommun och landsting, andra organisationer och sponsorer.

• Förbundet har en svag ekonomi. En prioriterad uppgift är därför att söka sponsorer för att 
säkerställa den löpande verksamheten och tillsammans med våra föreningar söka projektbidrag 
för att möjliggöra utveckling av verksamhet ute i kommunerna.

Det viktigaste arbetet är det arbete som sker ute i förbundets olika föreningar. Det är därför viktigt att 
förbundet inom de ekonomiska förutsättningarna prioriterar sitt arbete med att stödja befintlig verksamhet 
men också stimulera och stödja utveckling av ny verksamt.

Mer information om Strategi 2020: http://www.shif.se/Strategi2020/

http://www.shif.se/Strategi2020/
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BEGREPP
Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten 
använder, därtill pratar/skriver vi alltid enligt skrivregeln ”people first”.

Det gör att Parasport Sverige för närvarande generellt pratar/skriver om idrottare med funktionsnedsättning. 
Om vi ska skriva om nån enstaka av våra tre målgrupper så benämns de: idrottare med synnedsättning, 
idrottare med rörelsenedsättning eller idrottare med utvecklingsstörning. När samhället i stort börjar att 
använda en annan terminologi så kommer Parasport Sverige att följa den förändringen.

Funktionsnedsättning
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan grupperas på 
en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsenedsättning, synskada samt utvecklingsstörning. 
(Begreppet funktionsvariation är visserligen på frammarsch bland vissa, men är i dagsläget inte primärt)
Funktionshinder
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är 
att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande. Exempel 
på detta kan vara en för hög trappa, avsaknaden av en hiss eller avsaknaden av blindskrift.

Vi använder oss av språkbruket ”people first language”:

Vi säger personer/idrottare med rörelsenedsättning, synnedsättning, utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning etc.
Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning?
Vi använder begreppet utvecklingsstörning, eftersom det är vad FUB och myndigheter använder. Det finns 
dock andra ord som används istället för ordet utvecklingsstörning, exempel på dessa är:

• intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella funktionshinder
• kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder
• mental retardation, står ibland i medicinska dokument
Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord används 
inte längre. Idrottare som tävlar inom Special Olympics både nationellt och internationellt ska ha en 
utvecklingsstörning.

Neuropskykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Inom Parasport Sveriges och Special Olympics verksamhet omfattas tävlingsklass N av de personer som har 
någon av följande diagnoser: Autism, Asperger, Uppmärksamhetsstörning (ADHD/ADD), 
Desintegrativ störning, Touretts syndrom, Retts syndrom.
OBS! Det är inte ovanligt med en kombination av NPF och utvecklingsstörning.
Engelska
På engelska används följande begrepp:
Athletes with physical impairment, visual impairment, intellectual disability.

2018-01-27/Parasport Sveriges förbundsstyrelse
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INMARSCH TILL SPECIAL OLYMPIC SCHOOL DAY 2017

GLADA FUNKTIONÄREER IFRÅN SPECIAL OLYMPIC SCHOOL DAY
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STIPENDIATER 2017

ÅRETS IDROTTARE
Åsa Långström, Skellefteå Parasport

ÅRETS LEDARE
Erik Nyström - IFK Umeå Boxning

ÅRETS FÖRENING
Ume Flyers - IBK Dalen

Åsa är en rullstolsinnebandyspelare som har spelat i många år och 
missar aldrig en träning. För 2 år sedan började hon även i simgruppen. 

Åsa är en person som sprider både glädje och värme till alla medspelare. 
Dessa egenskaper gör att vi kan varmt kan rekommendera Åsa.

Erik har ett enormt driv för att lyfta boxning som träningsform för 
funktionsnedsatta.

Erik började sin ”boxningskarriär” i föreningen Umeå Legends. Numera 
tränar han i och är ledare i IFK Umeås boxningssektion. Erik sitter även 
med i sektionsstyrelsen.

Han är utbildad tränare inom boxning och jobbar sida vid sida med 
”gående” tränare. Utöver det så är han mycket ute och föreläser på 
sjukgymnastutbildningen och skolor mm.

Erik vill vara en förebild för funktionshindrade. ”Även om man inte kan 
göra allt så finns det alltid någon övning som man kan utföra. Jag vill 
introducera funktionshindrade för träning.” (citat Erik Nyström)

Ume Flyers är ett innebandylag för funktionshindrade ungdomar och 
vuxna. Laget bildades 1991 och några av spelarna är fortfarande kvar 
sedan starten. Åldersfördelningen inom laget är från den yngste, 12 år, 
till den äldste som är 47 år. Laget består av både tjejer 
och killar. 

Förmågan att spela innebandy varierar mellan spelarna men 
spelglädjen är densamma för alla. De är för närvarande 
ca 50 aktiva.

Verksamheten i Ume Flyers är till 50% social och 50% fysisk. 
Den sociala delen består av att man har något att 
se fram emot, möta nya människor, vara en gruppmedlem med 
tillhörighet i laget, utveckla sig själv genom kontakt med andra 
samt att få möjlighet att utöva idrottslig verksamhet som alla 
andra i samhälle utan risk för utslagning.
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SLUTORD
Tiden går fort och vi lägger nu 2017 bakom oss. Ett år där Parasporten flyttat fram sina positioner 
både nationellt, regionalt och lokalt.

Förbundet genomförde 2017 den första Parasportgalan där våra elitidrottare, många med medaljer 
från Paralympic hyllades. Några kommuner i vårt län har numera också egna idrottsgalor och 
idrottsstipendier där parasportare och paraledare hyllas.

Riksidrottsförbundet har beslutat om fem prioriterade utvecklingsresor för att nå sina mål och där 
inkluderande idrott för alla är en av resorna. En resa som vi måste kliva på tåget om den ska bli av – 
vi får inte stå på perrongen och se tåget gå!

Den största delen av parasportverksamheten genomförs ute i våra medlemsorganisationer utifrån de 
förutsättningar som finns i de olika kommunerna. Svårigheten att rekrytera ledare, deltagare, tillgång 
till lokaler och ekonomiska problem är några av de utmaningar vi lever med tillsammans med många 
andra organisationer. Vi har dock ytterligare en utmaning – ett mindre rekryteringsunderlag. Vår 
målgrupp är många gånger svår att nå och locka till våra aktiviteter. Detta är vår stora utmaning de 
kommande åren! Inkluderande idrott för alla bör underlätta detta arbete. Vårt eget största årliga 
arrangemang är Special Olympic School Day som engagerar över 200 särskoleelever från hela länet.

En annan utmaning för vårt förbund är ekonomin. Region Västerbottens bidrag täcker 
lönekostnaderna och det verksamhetsbidrag som fördelas via Västerbottens Idrottsförbund täcker en 
del av kostnaderna för vårt kansli. För att finansiera verksamheten krävs därför att vi fortsätter söka 
olika projektbidrag och på ett effektivare sätt söka sponsorer.

Parasporten i Västerbotten är på G. Vi har stora spännande utmaningar att tillsammans ta tag i. 
Ambitionen att skapa forum för våra unga och unga vuxna kommer med all sannolikhet att på sikt ge 
den nya styrelsen nya idéer att jobba vidare med.

Vi tackar vår personal på kansliet, våra medlemsföreningar och övriga samarbetspartners, ingen 
nämnd och ingen glömd för ett gott samarbete under 2017.

Kjell Thelberg Hans Unosson Kristin Jonsson

Sofie Edberg Margareta Björk Zarah G-Routledge

Tomas Rönnblom

Håkan Johansson Eila Nilsson




