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1 . Öppnande

2. Upprop och ful lmaktsgranskning 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 protokoll justerare samt erforderl igt antal rösträknare

8. Förslag ti l l revidering av förbundets stadgar. Se bilaga

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

1 0. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut

1 1 . Revisorns berättelse för samma tid

1 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

1 3. Behandling av förslag ti l l verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell

årsavgift ti l l SDF

1 4. Behandling av förslag (motioner) som inlämnats i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av SDF

styrelsens förslag

1 5. Val av ordförande i SDF:et ti l l ika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år. Styrelsen består av

ordförande och sex övriga styrelseledamöter samt tre ersättare

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

1 7. Val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och

förvaltning inom SDF:et för en tid av ett år

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

1 9. Beslut om val av två ombud och erforderl igt antal ersättare ti l l DF-mötet

20. Avslutning

FÖREDRAGNINGSLISTA
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RÖSTLÄNGD

Parsport Västerbotten

Utdrag ur Parasport Västerbotten:s stadgar:

3§ SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTFÖRHET

SDF-mötet består av ombud för föreningar inom distriktet. Ombud ska 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 påbörjat 50-tal medlemmar, dock sammanlagt högst

sex ombud.

4§ RÖSTRÄTT

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Parasport Sveriges

förbundsstyrelsen att gälla från och med den 1 januari ti l l och med den 31 december. Utöver kraven för att

upptas på den av Parasport Sverige upprättade röstlängden ska föreningarna i förekommande fall ha erlade

av SDF-möte fastställd årsavgift.

FÖRTYDLIGANDE:
0 - 50 medlemmar 51 - 1 00 1 01 - 1 50 1 51 - 200 201 -

2 ombud 3 ombud 4 ombud 5 ombud 6 ombud

Organisationsnamn Betald Årsavgift Ti l lhörandeavgift Medlemmar Antal ombud

2020 2020

1 Guldstadens Boule Club ja ja 1 1 9 4
2 Idrottklubben Studenterna i Umeå ja ja 21 924 6
3 IFK Umeå 5595 6
4 Innebandyklubben Dalen ja ja 1 835 6
5 KFUM Umeå ja ja 2283 6
6 Lycksele Handikapp-idrottförening ja ja 61 3
7 Malå Handikappidrottförening ja ja 24 2
8 Mariehems Sportklubb ja ja 21 74 6
9 Morön Bollklubb ja ja 934 6
1 0 Norsjö Handikapp-if ja ja 63 3
1 1 Obbola Idrottsklubb ja ja 1 000 6
1 2 RGRH Idrottsklubb ja ja 35 2
1 3 Röbäcks Idrottsföreninng ja ja 1 61 2 6
1 4 Skellefteå Parasportförening ja ja 280 6
1 5 Sorsele Hanikapp-if ja ja 32 2
1 6 Umedalens Idrottsförening ja ja 31 40 6
1 7 Umeå Handikappförening ja ja 70 2
1 8 Umeå Pistolskytteklubb ja ja 34 2
1 9 Umeå Simsällskap ja ja 4530 6
20 Umeå Skytteförening ja ja 280 6
21 Vilhemina Handikapp-idrottförening ja ja 21 2
22 Vännäs Handikapp-IF ja ja 30 2
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STYRELSEN OCH DESS BERÄTTELSE

STYRELSEN

ORDFÖRANDE
Kjell Thelberg

Umeå
1 år

LEDAMOT
Cecilia Brönemyr

Umeå
2 år

LEDAMOT
Håkan Johansson

Umeå
1 år

LEDAMOT
Jan Viktorsson

Umeå
1 år

LEDAMOT
Kristin Jonsson

Skelleftå
2 år

LEDAMOT
Tomas Rönnblom

Skelleftå
2 år

LEDAMOT
Zara Routledge Gunnarsson

Umeå
1 år

SUPPLEANT
Lena Stina Forsell

Tegsnäset
1 år

SUPPLEANT
Beatrice Sjödin

Umeå
1 år

REVISOR
Sören Antonsson

Umeå
1 år

REVISORSSUPPLEANT
Ewy Lindgren/Henningstedt

Umeå
1 år

VALBEREDNINGEN

Leif Broberg
Lycksele
1 år

Paul Hörnlund
Hörnefors

1 år

Paul Hörnlund
Hörnefors

1 år

MÖTE
Årsmötet 201 9 genomfördes 30 mars i Lycksele. Förbundet, distriktet och Parasport Skellefteå bildades

1 969 och årsmötet gick i 50-årsjubileets tecken. Årsmötet inleddes med en kort historisk ti l lbakablick. Greger

Ottosson, musiker, berättare och underhållare svarade för ett kulturinslag. Årsmötesförhandlingarna leddes

av Katarina Sandberg, Västerbottens Idrottsförbund. Styrelsen för Parasport Västerbotten har genomfört 6

protokollförda styrelsemöten 2 fysiska möten och 4 möten via länk.

VU har genomfört 5 protokollförda möten.

KANSLI & LOKALER
Förbundet delar kansli lokaler med Västerbottens Idrottsförbund och SISU Västerbotten  i Idrottens Hus på

Storgatan 89 Umeå.

PERSONAL

IDROTTSKONSULENT
Sofie Gustafsson

Vännäs

KANSLIST
Örjan Andersson

Umeå

Idrottskonsulenten utför en del uppdrag åt Parasport Sverige inom ramen för ett inkluderat Riksidrotts-

förbund. Distriktet får för detta en ekonomisk kompensation.
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VERKSAMHETEN 201 9
För att säkerställa drift och underhåll av fritidshjälpmedlen

tecknades 201 7 ett avtal med Obbola IK där vi köpt tjänst

av deras vaktmästare Åke Svantesson.

Fr o m 201 9 sades detta avtal upp eftersom Åke numera är

anställd av Fritidsbanken. Ett samarbete mellan

Fritidsbanken och Parasport Västerbotten har påbörjats vilket

bl a innebär att en del av våra fritidshjälpmedel är en del av

Fritidsbankens utbud. Ett formellt samarbetsavtal kommer

att tecknas under 2020.

Tack vare fortsatt bidrag från Fritidsnämnden har
verksamheten kunnat fortsätta.

I samarbete med Parasport Umeå och projekt Västerbottens Idrottsförbund söktes i slutet av 201 8 bidrag ti l l

inköp av fritidshjälpmedel. Detta är ett projekt i syfte att samarbeta med Fritidsbanken i Umeå. Projektet

bevil jades totalt 287 000 kr från Umeå kommun och RF. Projektet kommer att slutredovisas våren 2020.

Länsförsäkringar skänkte 1 50  000 kr ti l l inköp av fritidshjälpmedel.

Information om fritidshjälpmedel finns på vår hemsida (http://fritidshjalpmedel.hkidrott.se/). Umeå kommun

(Umeå Fritid) har på sin hemsida länkat ti l l denna sida.  

FRITIDSHJÄLPMEDEL SKELLEFTEÅ

Utlåningen av fritidshjälpmedel i Skellefteå sker via Parasport Skellefteås kansli med ett årl igt ekonomiskt

stöd från fritidsnämnden ti l l drift och investering och reinvestering.

SOCIALA MEDIER

Vår hemsida,

www.parasport.se/vasterbotten,

och vår facebooksida,

www.facebook.com/parasportvasterbotten, med

målgruppen med en funktionsnedsättning

fortsätter att utvecklas och uppskattas av många

besökare. Med många bilder med fakta från olika

aktiviteter inspirerar sidan många ungdomar att

delta i våra aktiviteter. Vår kanslist Örjan

Andersson ansvarar för dessa sidor.

Vår ambition är att kunna spegla alla den

verksamhet som bedrivs i Västerbotten. Det

förutsätter att föreningarna skickar information ti l l

vår ansvarige för hemsida och facebook.

UTBILDNING/KURSER/FÖRELÄSNINGAR

I samarbete med SISU och L&S Assistans Umeå inbjöds idrottsrörelsen i Umeå ti l l en uppskattad före-

läsning på Umeå Folkets Hus med Zebastian Modin. Zebastian höll även en föreläsning för elever på RH-

gymnasiet på Dragonskolan.

REPRESENTATION/INFORMATION

 Ordförandekonferens/Parasportgala, Sofie Gustafsson, Tomas Rönnblom 

Ordförandekonferens Västerbottens Idrottsförbund , Beatrice Sjödin  

Funktionsrätt Västerbottens ordförandekonferens, Kjell Thelberg  

Funktionsrätt Västerbottens årsmöte, Kjell Thelberg

 Folkrörelsearkivets årsmöte, Kjell Thelberg

Förbundsmötet Stockholm, Kristin Jonsson, Beatrice Sjödin, Åke Svantesson, Kjel l Thelberg  

Minimässa Habiliteringen Umeå, Amanda Stendahl, Åke Svantesson, Donald Forssten, Kjell Thelberg, Åsa Sjöström 

Fritidsnämnden Umeå, Kjell Thelberg

 Västerbottens Idrottsförbunds och SISU:s årsmöte, Kristin Jonsson, Kjel l Thelberg

 Ordförandekonferens/Parasportgala, Sofie Gustafsson, Kjel l Thelberg

 Funktionsrätt Västerbottens ordförandeträff, Sofie Edberg, Kjel l Thelberg  

UTBILDNING REPRESENTATION

www.parasport.se/vasterbotten
www.facebook.com/parasportvasterbotten
http://fritidshjalpmedel.hkidrott.se/
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VERKSAMHETEN 201 9

MY BEST SPORT DAY
Parasport Västerbotten har til lsammans
med Västerbottens idrottsförbund
deltagit i ett Erasmus+ sport projekt
som har finansierats med stöd från

Europeiska kommissionen. Tillsammans med fyra
andra länder Slovenien, Portugal, Turkiet och Italien.
Projektets mål: - Ökad nivå av fysiska aktiviteter hos
barn med special behöver och inspirera dem med
traditionell europeisk sport & spel.
– Främjande och utbyte av europeiska traditionella
medborgare sport & spel mellan projektländerna.
– Organisering av idrottsevenemanget "My Best
Sports Day" främst för barn med speciella behov.
De traditionella sporterna var: Slovenien – Rotten egg,
Portugal – Boccia, Turkiet - Catch the hankerchief,
Italien – Ruzzola, Sverige – Hörn boll. Vi genomförde
dessa prova på sporter under Special Olympic School
day. Det var väldigt uppskattat.

CHANGE THE GAME OCH

CHANGE THE GAME ON TOUR
På den stora aktivitetsdagen på NOLIA den 1 4/9 visade
vi upp showdown. Ett välbesökt arrangemang av
många barn och unga med föräldrar. Tyvärr är det
väldigt få från vår målgrupp som kommer. Det är trots
detta viktigt att vi finns på plats och visar oh berättar om
det utbud av verksamhet som finns för barn och unga
med olika funktionsnedsättningar.

SKYTTESERIEN 201 8/201 9
Genomfördes med fem omgångar och från tre
föreningar från Sundsvall i söder ti l l Skellefteå i norr.

Segraren i senior serien blev Stefan Danielsson från
HIF Kämparna.

Segraren i junior mix blev Linda Kyrk från HIF
Kämparna.

SPECIAL OLYMPICS
För barn och unga med utvecklingsstörning kan det
vara svårt att hitta en meningsful l fritid. I många fall
leder det ti l l isolering, passivitet och mental ohälsa.
Omvärldens fördomar hindrar också ofta unga från
att på ett naturl igt sätt delta i samhället.

Special Olympics vil l ge barn och unga med en
utvecklingsstörning möjl ighet att - oavsett förmåga -
visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa. Special
Olympics drivs av övertygelsen om att idrott är den
bästa vägen ti l l bättre hälsa och glädje för alla.

NYA FÖRENINGSAKTIVITETER

GOALBALL OCH SHOWDOWN
I samarbete med Synskadades Riksförbund
genomförde Parasport Umeå våren 201 9 en
prova-på-dag för personer med synnedsättning.
Resultatet blev en gruppverksamhet i showdown
och ett goalball-läger hösten

NPF
I Umeå startades under hösten en grupp med
fysiska aktiviteter för barn och unga med NPF.

HJÄLTEHELGEN  
Parasport Västerbotten var ti l lsammans med
Parasport Umeå några av deltagande föreningar
när Hjälteföreningen i Umeå för andra gången
arrangerade Hjältehelgen på Umeå Energi Arena
juni 201 9. En upplevelsehelg för rörelserikedom och
rörelseglädje för alla med funktionsnedsättning.
Hjältehelgens målsättning är att bli ett arrangemang
med deltagare från hela landet. Parasport Västerbotten
ingick i den grupp som planerade och genomförde
arrangemanget.

Helgen inleddes på fredag med Hjälteloppet, en
hinderbana som även anpassats för personer som
är rullstolsburna.

Lördagen var Hjältarnas dag, en prova-på-dag med

en rad olika aktiviteter bl a el-hockey, klättervägg,

showdown, mattcurl ing, rul lstolsbasket, boxning,

dans och paracykel.

Hjältehelgen avslutades med en Hjältebankett på

Umeå Folkets Hus.

Ett bra initiativ från Hjälteföreningen med många

besökare. Hjältehelgen återkommer i juni 2020.
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VERKSAMHETEN 201 9

SPECIAL OLYMPIC SCHOOL DAY

Arrangemanget genomfördes med stöd av

Länsförsäkringar, Umeå Kommun och projekt

Special Olympic School Day. Ett i stort mycket lyckat

arrangemang. I samarbete med Special Olympics

Sweden tecknades 201 8 ett treårigt samarbetsavtal

med Umeå Fritid.

FUNKTIONSRÄTT VÄSTERBOTTEN

Parasport Västerbotten bevil jades 201 8

medlemsskap i Funktionsrätt Västerbotten. Vi får i

och med detta medlemskap bättre kontakt med

funktionsrättsrörelsens olika medlemsorgansationer

vi lket kommer att leda ti l l större samarbete och

möjl ighet att ti l lsammans påverka beslutsfattare i

våra gemensamma frågor.
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EKONOMI



EKONOMI

1 0
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REVISIONSBERÄTTELSE
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BUDGET 201 9
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SLUTORD

1 969 bildades Svenska Handikappidrottsförbundet, Västerbottens Handikappidrottsförbund och Skellefteå-
Handikappidrottsförening.

Här nedan ses första sidan av protokollet från bildandet av Västerbottens Handikappidrottsförbund och en
förteckning på de föreningar som bildade distriktet. Bi lderna är från aktiviteter i Jörn ca 1 972
(Folkrörelsearkivet Skellefteå)

201 9 var ett viktigt år. Vid Parasport Sveriges förbundsmöte i maj fattades beslut om ett nytt visions-
dokument, Vision 2025. Beslut fattades även om förbundets framtida organisation. Parasporten har aldrig
varit så ”het” som nu. Mediabevakningen av de senaste Paralympiska spelen och Special Olympics har bara
ökat de senaste åren vilket innebär att folk idag känner ti l l vad Parasport är. Det innebär att vi har fått l i te
lättare att få sponsorer och locka deltagare ti l l vår verksamhet.

Vi blev 201 8 medlemmar i Funktionsrätt Västerbotten och i med detta är vi en del av funktionsrättsrörelsen i
Västerbotten. Vi har därmed fått möjl ighet att vara med och påverka för oss angelägna samhällsfrågor bl a
gentemot Region Västerbotten men även möjl ighet ti l l samarbete med andra funktionsrättsorganisationer.

Några ständigt återkommande utmaningar är: hur rekrytera fler medlemmar och ledare och hur ska stärka
vår ekonomi.

Nyligen rapporterades om att svenska ungdomar idrottar allt mindre. Detta förklaras bl a av ekonomiska och
geografiska orsaker. Vi vet att ski l lnaden är ännu större för våra målgrupper. Vi måste därför bl.a bli
tydl igare i våra krav gentemot bidragsgivare och anläggningsägare när det gäller de särskilda utmaningar
våra grupper har för att kunna idrotta.

Parasporten är på G. Til lsammans med idrottsrörelsen i Västerbotten ska vi öka utbudet av idrotts-motions-
och folkhälsoaktiviteter för våra målgrupper. Vi hoppas att ti l lsammans med Västerbottens Idrottsförbund
och Funktionsrätt Västerbotten kunna lyfta fram vikten av fysiska aktiviteter för dessa grupper och att det
krävs riktade resurser för att de ska få samma förutsättningar som andra. En ökad satsning på våra grupper
är också en viktig satsning på folkhälsa, både fysisk och psykisk. Några måste få mer för att få lika mycket.

Barnkonventionen blev 2020 svensk lag. Det kommer att påverka svensk idrottsrörelse – hur är för tidigt att
säga men det är viktigt att vi i våra föreningar tar del av barnkonventionen, bl a artiklarna 30 och 31 där
barnens rätt ti l l fritid och kultur slås fast. Vi ska för våra ledare begära utdrag i belastningsregistret i syfte att
minimera att ”fel” människor söker sig ti l l oss.

Vi tackar våra föreningar och andra som bedrivit verksamhet för våra målgrupper. Vi tackar även vår
personal på kansliet, övriga samarbetspartners, bidragsgivare och sponsorer för ett gott samarbete under
201 9 och ser fram ett fortsatt dito under kommande år.

Kjel l Thelberg Jan Wiktorsson Håkan Johansson

Zarah G-Routledge Kristin Jonsson Tomas Rönnblom

Cecil ia Brönnemyr
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PARASPORT NORRBOTTEN/PARASPORT VÄSTERBOTTEN
VERKSAMHETSINRIKTNING 201 2 - 2021

http://www.shif.se/Strategi2020/
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ORGANISATIONSSCHEMA

IDROTTSRÖRELSEN ORGANISATION - MEDLEMSKAP

RF
Riksidrottsförbundet DF

Distriktidrottsförbundet

SF
Specialidrottsförbund SDF

Specialdistriktsförbund

Förening

PARASPORT VÄSTEBOTTEN

RF
Riksidrottsförbundet

VIF
Västerbottens Idrottsförbund

SPF
Svenska Parasportförbundet

VBPF
Västerbottens

Parasportförbundet

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
1 0. Malå HIF
1 1 . Marihems SK
1 2. Morön BK

1 3. Norsjö HIF
1 4. Obbola IK
1 5. RGRH Umeå Aktivitetsförening
1 6. Rödbäcks IF
1 6. Skellefteå Parasportförening
1 7. Sorsele HIF
1 8. Umedalens IF
1 9. Umeå Parasportförening
20. Umeå Simsällskap
21 . Umeå Skytteförening
22. Vilhelmina HIF
23. Vännäs HIF
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Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten

använder, därti l l pratar/skriver vi al ltid enligt skrivregeln ”people first”.

Det gör att Parasport Sverige för närvarande generellt pratar/skriver om idrottare med funktionsnedsättning.

Om vi ska skriva om någon enstaka av våra tre målgrupper så benämns de:

• idrottare med synnedsättning

• idrottare med rörelsenedsättning

• idrottare med intel lektuell funktionsnedsättning.

När samhället i stort börjar att använda en annan terminologi så kommer Parasport Sverige att föl ja den

förändringen.

Funktionsnedsättning Nedsättning av fysisk, psykisk eller intel lektuell funktionsförmåga.

Funktionsnedsättningar kan grupperas på en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsenedsättning,

synnedsättning samt intel lektuell funktionsnedsättning. (Begreppet funktionsvariation är visserl igen 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 funktions-

hindrande. 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, intel lektuell funktionsnedsättning,

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc.

Intel lektuell funktionsnedsättning Vi använder begreppet intel lektuell funktionsnedsättning, eftersom det är

vad FUB använder. Det finns dock andra ord som används istäl let för intel lektuell funktionsnedsättning,

Exempel på dessa är:

• utvecklingsstörning

• kognitiv funktionsnedsättning

• mental retardation (står ibland i medicinska papper) 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 intel lektuell

funktionsnedsättning.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Inom Parasport Sveriges verksamhet omfattas

tävlingsklass N av de personer som har någon av följande diagnoser: Autism, Asberger,

Uppmärksamhetsstörning (ADHD/ADD), Desintegrativ störning, Touretts syndrom, Retts syndrom.

OBS! Det är inte ovanligt med en kombination av NPF och intel lektuell funktionsnedsättning.

Engelska På engelska används följande begrepp: Athletes with physical impairment, visual impairment,

intel lectual impairment.

201 9-01 -20 Parasport Sverige






