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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. Förslag till revidering av förbundets stadgar

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

10. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut

11. Revisorns berättelse för samma tid

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

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

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

15. 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

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

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

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

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

20. Utdelning av förbundets stipendier

21. Avslutning

FÖREDRAGNINGSLISTA
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RÖSTLÄNGD

Organisation Betald årsavgift 
2018

Tillhörighetsavgift 
2018

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

161
3

93
15

1803
1734

63
24

1925
1104

62
891
36

461
33

28

Antal ombud

5
2
3
2

6
6
3
2
6
6
3
6
2

6
2

2

Vilhelmina HIF ja ja 30 2
Umeå Skytteförening ja ja 269 6
Umeå Simsällskap ja ja 4229 6

Umedalens IF ja ja 2835 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

Rödbäcks IF ja ja 1425 616

IFK Umeå 4993 65

Umeå Pistolskytteklubb 22 221

Idrottsklubben Studenterna i Umeå ja ja 21638 66

Utdrag ur Parasport Västerbotten:s stadgar:
3§ SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTFÖRHET
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/SPK 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 Sverige/SPK:s 
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/SPK 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
Specialidrottsförbund

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

LEDAMOT
Jan Wiktorsson 

Umeå
1 år

LEDAMOT 
Zarah G-Routledge

Umeå
2 år

SUPPLEANT
Lena Stina Forsell

Tegsnäset
1 år

LEDAMOT 
Sofie Edberg

Umeå
1 år

LEDAMOT 
Kristin Jonsson

Skeilefteå
1 år

LEDAMOT 
Tomas Rönnblom 

Skellefteå
1 år

VALBEREDNINGEN

Paul Hörnlund
Hörnefors

1 år

Leif Broberg
Lycksele

1 år

PERSONAL

IDROTTKONSULENT
Sofie Gustafsson

Vännäs

KANSLIST
Örjan Andersson

Umeå

ÅRSMÖTET 2018 genomfördes 24 mars i Skellefteå i samband med Vinter-SM-veckan och gästades av 
Västerbottens Idrottsförbunds och SISU Västerbottens ordförande Åsa Ögren.

STYRELSEN för Parasport Västerbotten har genomfört fem protokollförda styrelsemöten och VU har 
genomfört fem protokollförda möten.

I samarbete med Parasport Umeå och Västerbottens Idrottsförbund söktes i slutet av året bidrag till inköp 
av fritidshjälpmedel. Detta är ett projekt i syfte att samarbeta med Fritidsbanken i Umeå. Projektet 
beviljades totalt 287 000 kr från Umeå kommun och RF.  

Birgit Högberg
Umeå
1 år

SUPPLEANT
Beatrice Lindberg/Sjödin

Umeå
1 år

REVISOR 
Eskil Tåg
Skellefteå

1 år

MÖTEN

Fritidshjälpmedel
Åke Svantessoon

Obbola

Förbundet delar kanslilokaler med Västerbottens Idrottsförbund och SISU Västerbotten 
i Idrottens Hus på Storgatan 89 Umeå. 

LEDAMOT
Håkan Johansson

Umeå
2 år

SUPPLEANT
Eila Nilsson

Skelleftehamn
1 år

REVISOR SUPPLEANT
Ewy Lindgren/Henningstedt

Umeå
1 år

KANSLI & LOKALER
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VERKSAMHETEN 2018
FRITIDSHJÄLPMEDEL - FRITIDSBANKEN UMEÅ 
För att säkerställa drift och underhåll av fritidshjälpmedlen tecknades 2017 ett avtal med 
Obbola IK där vi köper tjänst av deras vaktmästare Åke Svantesson utifrån vårt 
ekonomiska utrymme.

Tack vare fortsatt bidrag från Fritidsnämnden har verksamheten kunnat fortsätta. 

Avsaknaden av ekonomiska resurser har varit den stora stötestenen för att kunna utveckla 
verksamheten. 

I samarbete med Parasport Umeå och Västerbottens Idrottsförbund söktes i slutet av året 
bidrag till inköp av fritidshjälpmedel. Detta är ett projekt i syfte att samarbeta med 
Fritidsbanken i Umeå. Projektet beviljades totalt 287 000 kr från Umeå kommun och RF. 

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 och investering och 
reinvestering.  

SOCIALA MEDIER
Vår hemsida,
www.parasport.se/vasterbotten
och vår facebooksida, 
www.facebook.com/
parasportvasterbotten
med målgruppe personer med 
funktionsvariationer fortsätter att 
utvecklas och uppskattas av 
många besökare. Med många 
bilder och fakta från olika akti-
viteter inspirerar sidan många att 
delta i våra aktiviteter. Vår kanslist 
Örjan Andersson ansvarar för 
dessa sidor.
Vår ambition är att kunna spegla 
all den verksamhet som bedrivs i 
Västerbotten. Det förutsätter att 
föreningarna skickar information till 
vår ansvarige för hemsida och 
facebook.

f

UTBILDNING/KURSER/FÖRELÄSNINGAR
I samarbete med SISU Idrottsutbildarna har vi under hösten genomfört två 
kvällsutbildningar. En i Umeå den 13 november och en i Skellefteå den 29 
november. 

Att leda barn med särskilda behov (NPF utbildning). Det var  
ett tjugotal personer på vardera utbildning. Mao en stor efterfrågan på 
dessa utbildningar.

I samarbete med LS Assistans Umeå inbjöds idrottsrörelsen i Umeå till en 
uppskattad föreläsning på Idrottens Hus med Zebastian Modin. Zebastian 
höll även en föreläsning för elever på RH-gymnasiet på Dragonskolan.

REPRESENTATION/INFORMATION 
Mariehems SK, Kjell Thelberg
Ordförandekonferens/Parasportgala, Sofie Gustafsson, Tomas Rönnblom
Funktionsrätt Västerbottens ordförandeträff, Sofie Edberg, Kjell Thelberg
Minimässa Habiliteringen Umeå, Amanda Stendahl
Fritidsnämnden Umeå, Kjell Thelberg
Västerbottens Idrottsförbunds och SISU:s årsmöte, Kjell Thelberg

UTBILDNING REPRESENTATION

http://fritidshjalpmedel.hkidrott.se/
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VERKSAMHETEN 2018
LÄGER 
I samarbete med Umedalens 
friidrottssektion genomfördes i 
augusti ett friidrottsläger. Detta läger 
sponsrades av Kerstin & Sture 
Lindströms friidrotts fond.

Deltagare var: 
Oskar Nygren (22 år), Tegsnäset, 
Gustaf Norgren (16 år) Hällnäs, 
Johan Nilsson (18 år) Vindeln, 
Wille Almgren (12 år) Skellefteå, 
Emil Nilsson (12 år) Umeå, 
Tove Wivstad (8 år), 
Molly Westin (8år), 
Oliwer Kjerrulf (10 år), 
Nils Häggström (10 år).

SPECIAL OLYMPICS 
För barn och unga med intellektuell 
funktionedsättning 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 dem barn 
och unga 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 
22 november kom ett fyrtiotal 
personer från boenden runt om 
Skellefteå. Provade på alla idrotter 
som Skellefteå Parasport har att 
erbjuda. Vi hjälpte själklart till med 
personal som visade olika idrotter 
som; fotboll, innebandy, boccia, 
femkamp, show down, tränings-
verkstan mf.

TÄVLINGAR 

SKYTTESERIEN 2017/2018 
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

INNEBANDY
Innebandy har bedrivits av IBK 
Dalen, Skellefteå Parasport 
och IKSU. 

IKSU Rullstolsinnebandy deltog i 
SM-tävlingarna under Vinter-SM-
veckan i Skellefteå och kämpade 
sig till en hedrande bronsmedalj. 

FRIIDROTT
Umedalens IF har en grupp på ca 20 
barn och ungdomar mellan 6-49 år 
som  tränar på måndagar i friidrotts-
hallen på Nolia. Flera i gruppen har 
varit med sedan starten och vi ser 
hur dom utvecklas och har roligt. Det 
har tillkommit en grupp nya deltagare 
i slutet på förra terminen som verkar 
trivas. Gruppen har indelats i två 
mindre grupper utifrån förmåga och 
ålder. Det har gjort att det blivit ett lyft 
på träningarna. Dom som vill får vara 
med och tävla vid några av klubbens 
tävlingar.

PARAFOTBOLL
Den 26 maj deltog Skellefteå 
Parasport och Mariehems SK med 
2 lag i en cup i Luleå tillsammans 
med 2 lag från Norrbotten. Fin 
fotboll från alla lag i fint väder. 

Umeå Fotbollsfestival genomfördes 
28 juli med total 3 lag, 1 från 
Skellefteå och 2 lag från Mariehem 
med härligt spel i sommarvärmen 
på plats Nydala-fältet och med stor 
publik som heja fram lagen.

Mariehem deltog även i 
Seniorcupen med Unifield lag (4 
från friskidrotten samt 6 från MSK 
United Parasport under 2 dagar 
med svåra matcher som dom 
kämpade väl och bjöd på fina 
insatser från alla håll 

I ”September Cup” i Skellefteå på 
Norrvalla deltog Skellefteå 
Parasport med 2 lag, Morön 
Barca ,Mariehem SK med 3 lag  
och Piteå Parasport med 2 lag.  
Trevligt arrangemang med än en 
gång fina fotbollsinsatser från alla 
medverkande 

Uttagning och spel i landslag.
Simon Jonsson från Mariehem SK 
var med  i Svenska Landslaget 
Parafotbolls VM för 11 manna lag  
som spelades i Karlstad under Aug 
2018.

VINTER-SM-VECKAN 
SKELLEFTEÅ
Skellefteå kommun arrangerade 
tillsammans med kommunens 
idrottsföreningar Vinter-SM-veckan 
2018. Skellefteå Parasportförening 
ansvarade t i l lsammans med 
Parasport Västerbotten för SM:et i 
rullstolsinnebandy. Sex lag deltog. 
Invalidos från Eskilstuna vann den 
spännande finalen mot Nacka och 
IKSU vann den minst lika spännande 
bronsmatchen mot Eskilstuna. 

Ett stort tack till Skellefteå Parasport-
förening och Skellefteå Fritid för ett 
väl genomfört arrangemang och gott 
samarbete.

ELHOCKEY
Parasport Umeå, Umeå Wolfs, har 
under hösten bedrivit kontinuerlig 
träning och deltagit i cuperna 
Slaget om Stockholm, Tunaspelen 
i Eskilstuna och Göteborg Open.

SPECIAL OLYMPIC SCHOOL DAY
Den 20 mars 2011 var startskottet för förbundets storsatsning på rekrytering i länets alla särskolor och 
träningsskolor. Torsdagen den 15 mars var 22 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.
Nytt för i år var medverkan från Hjälteförengen.

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 2018
HJÄLTEHELGEN Parasport Västerbotten var tillsammans med 
Parasport Umeå några av deltagande föreningar när 
Hjälteföreningen i Umeå arrangerade Hjältehelgen på Umeå Energi 
Arena augusti 2018. En upplevelsehelg där rörelserikedom och 
rörelseglädje för alla med funktionsvariationer. Hjältehelgens 
målsättning är att bli ett åretkommande arrangemang med 
deltagare från hela landet.
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, mattcurling, 
rullstolsbasket och cykel.
Hjältehelgen avslutades med en Hjältebankett på 
Umeå Folkets Hus.
Ett bra initiativ från Hjälteföreningen med många besökare. 
Hjältehelgen återkommer i juni 2019.

CHANGE THE GAME 
Startade i 28/8 Sorsele, 5/9 
Vindeln, 6/9 Vännäs, 13/9 
Vilhelmina, 17/9 Storuman, 19/9 
Nordmaling, 27/9 Robertsfors. 
Över 2000 barn fick prova rullstolls 
innebandy.
Med lite resurshjälp från 
Västerbottens idrottsförbund kunde 
vi vara med även i år.
På den stora aktivitetsdagen på 
NOLIA den 15/9 visade vi upp 
mattcurling och Goalboll med hjälp 
av en rörelserikedom funktionär.

FUNKTIONSRÄTT 
VÄSTERBOTTEN
Parasport Västerbotten beviljades 
2018 medlemsskakp i Funktions-
rätt Västerbotten. Vi får i och med 
detta medlemskap bättre kontakt 
med funktionsrättsrörelsens olika 
medlemsorgansationer vilket kom-
mer att leda till större samarbete 
och möjlighet att tillsammans 
påverka besluts-fattare i våra 
gemensamma frågor.

MY BEST SPORT DAY är ett 
Erasmus+ Small collaborative 
Par tnersh ip Pro jec t som v i 
tillsammans med Västerbottens 
Id ro t ts fö rbund jobbar inom. 
Slovenien, Portugal, Italien och 

Turkiet är de andra EU länderna 
som ingår. 

Den 24-26 oktober representerade 
konsulenten och ordförande oss i 
det andra planeringsmötet för 
projektet i Porto. 

Projektets mål är: Förbättra 
situationen för barn med särskilda 
behov genom att öka deras 
inkludering och deltagande i 
traditionella lekar och idrotter. 
Projektidén är också att öka nivån 
på fysisk aktivitet hos barn med 
speciella behov i grundskolan och 
inspirera dem med traditionella 
europeiska idrotter och lekar. 
Projekttid: 01/01/2018 - 30/06/2019.

ÅRETS JULKLAPP
Länsförsäkringars medarbetare valde i år att ge sin julgåva till 
Hjältarnas Hus, som verkar för att skapa trygghet för svårt sjuka barn 
och deras familjer, och Parasport Västerbotten, som ökar 
möjligheterna för personer med funktionsvariationer att utöva idrott på 
olika nivåer. Gåvan var på 30 082kr!
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EKONOMI

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2018
Resultaträkning

Medlemsavgifter 10 600 5 300

Gåvor och bidrag 1 236 812 1 099 120

Verksamhetsintäkter 43 544 53 675

Försäljningsintäkter 0 0

Övriga intäkter 5 281 18 255

Summa intäkter 1 296 237 1 176 350

Kostnader

Verksamhetskostnader -163 064 -164 838

Övriga externa kostnader -242 924 -165 284

Försäljningskostnader -0 -0

Intäkter 2018 2017

Summa kostnader -1 297 989 -197 163

Verksamhetens resultat -1 752 79 187

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -102 440

Underskott efter finansiella poster -1 854 78 747

Bokslutsdispositioner

Årets resultat - 1 854 78 747

Övriga förbundskostnader -14 000

Intäkt av engångskaraktär 4 860

Personalkostnader -878 001 -771 901
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EKONOMI

Balansräkning

Kundfordringar 0 21 114

Övriga fordringar 9 0

Finansiella placeringar 5 000 0

Kassa och bank 567 968 493 042

Summa tillbångar 572 977 514 156

Eget kapital

Balanserade överskott -247 275 -168 528

Summa eget kapital -245 421 -247 275

Årets resultat 1 854 -78 747

Tillgångar 18/12/31 17/12/31

Skulder

Leverantörsskulder -30 343 -51 588

Skatteskulder -51 245 -44 924

Övriga skulder -128 414 -170 369

Upplupna kostnader och intäkter -117 554 0

Summa skulder -327 556 -266 881

Årets resultat 572 977 514 136

Obeskattade reserver 0 0
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REVISIONSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSPLAN 2019
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. Vi kommer att prioritera punkterna 1, 3 och 7.

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 av 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. Ett närmare 
samarbete med Västerbottens Idrottsförbund och dess SDF och SISU etableras.

• Kontakt med skolorna i länet kring elever med funktionsnedsättning. Minst 4 skolor ska ha 
kontaktats för information om parasport i syfte att rekrytera fler deltagare och medlemmar.

• Information om handlingsplan mot sexuella trakasserier ska ingå i våra utbildningar.
• Skoltävlingen Special Olympic Schoolday 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.
Målet 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 2019. 

• 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.

I samband med förbundsmötet i maj 2019 kommer mötet att besluta om en reviderad strategi, Strategi 2025, 
en revidering av nuvarande visionsdokument. Distriktets nya styrelse får till uppgift att anpassa 
verksamheten till detta.

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

http://www.shif.se/Strategi2020/
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BUDGET 2019

INTÄKTER

1. KANSLI / MINNESFOND

2. UNGDOMSVERKSAMHET

3. UTBILDNING

4. TÄVLING

5. MOTION/BREDD

6. FRITIDSHJÄLPMEDEL/FRITIDSBANKEN

7. INFORMATION/FÖRENINGSBESÖK

8. SPONSOR

SUMMA:

KOSTNADER

A. KANSLI

B. STYRELSE

C. UNGDOMSVERKSAMHET

D. UTBILDNING

E. TÄVLING

F. MOTION/BREDD

G. FRITIDSHJÄLPMEDEL/FRITIDSBANKEN

H. INFO/FÖRENINGSBESÖK

SUMMA:

BALANS
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SLUTORD
Distriktets 49:e år ligger nu bakom oss och vi har liksom förbundet har påbörjat jubileumsåret 50 år med Handikappidrott/
Parasport. 

En liten titt i backspegeln 
Västerbottens Handikappidrottsförbund bildades 12 oktober 1969 vid ett möte på Olofsdalsskolan i Umeå under ledning av 
Lars Hambreus. Redan från starten var målsättningen en fristående förening i varje kommun – något som vi ännu inte uppnått.

I Västerbottens Idrottsförbunds 100-års jubileumsskrift 2009 beskriver vår tidigare konsulent Kerstin Runard handikapp-
idrottens då 40-åriga framväxt i länet. Ewald Löwenbeck och Per-Yngve Nilsson nämns som förbundets föregångsmän. Ewald 
var hängiven ordförande under 20 år. 

Skellefteå kommun gick redan från början ut som en drivande kommun och framåt i dessa frågor. Skellefteå Handikapp-
idrottsförening bildades också 1969.Kommunen var den andra i landet som gav möjlighet för den lokala föreningen att anställa 
personal i form av föreningskonsulent. Det ger än idag Skellefteå en unik ställning i länet som visar både på bredd och resultat.

Ett axplock framgångsrika handikappidrottare från Västerbotten: bågskyttarna Stina Lindmark och Bo Anders Fjällner Umeå, 
skidåkaren Sven-Ivar Marthin Vilhelmina, bänkpressaren Arne Karlsson Holmsund, simmarna Eila Nilsson, Åsa Wilhelmsson, 
Linda Vikström Staffan, Nilsson, Malin Strömqvist och Fredrik Hedlund från Skellefteå, skyttarna Gunnar Johannson Umeå, 
och David Renström Skellefteå

Förbundet har under årens lopp genomfört en mängd olika satsningar för att utveckla handikappidrotten i länet. Återigen ett 
axplock: motionskampanjer, SM-arrangemang, ungdomsrekrytering, regionala seriesystem, DM-tävlingar, deltagande i 
Vindelälvsloppet, rullstolsrugby, innebandy och fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Kerstin avslutade sin historiebeskrivning av de första 40 åren med följande ord:
”Vad hoppas vi av framtiden? I framtiden hoppas vi på att lagstiftningen om anpassade lokaler efterföljs och att fritid och 
motionsverksamhet blir en naturlig del i livet för alla personer. Vidare hoppas vi på att mer medel skall tillföras så att våra 
ledare orkar fortsätta med samma glöd och entusiasm som hittills. Vi hoppas kunna utveckla verksamheten och öka 
utbildningen så att vi får möjligheter till ett bredare utbud av aktiviteter. Detta bör ske oavsett om man bor i glesbygd eller tätort 
och oavsett om det är i Västerbottens HIF:s regi eller i någon annans regi. Det känns dock lite ambivalent att önska att vår 
organisation skall försvinna, dvs att vi lyckas med vår strävan mot integrering av verksamheten vilken kan vara en målsättning 
i sig. Vi ber att få återkomma med svaret på detta”

Var befinner vi oss 2019?  
Förbundet bytte 2015 namn till Parasport Sverige och vi blev därmed också Parasport Västerbotten. Förbundsmötet beslutade 
vid samma tillfälle om Visionen 2020 – 7 områden för förbundet, distrikten och föreningarna att arbeta efter.  

Nya verksamheter har tillkommit bl a el-hockey. Vi har inte aktiva parasportföreningar i alla kommuner. Vi har f.n. inga 
parasportare på yttersta elitnivå. Vi prioriterar bredd- motion- och folkhälsa. 

Ekonomin är både för distriktet och klubbarna en stor utmaning. Samhällsstödet missgynnar vår verksamhet i de flesta fallen 
eftersom stödet baseras på volym redovisad verksamhet. 

Riksidrottsmötet (svensk idrotts högsta beslutande organ) har beslutat att Riksidrottsförbundets medlems-organisationer ska 
arbeta inkluderande mot personer med funktionsnedsättningar. I Västerbottens har detta arbete påbörjats sedan lång tid 
tillbaka. Det finns idag många idrottsföreningar där barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer deltar – MEN de 
behöver bli fler. En förutsättning för idrottsaktiviteter i länets mindre kommuner är inkludering, dvs att befintliga idrottsföreningar 
i kommunen även erbjuder sin verksamhet till vår målgrupp. Ett utökat samarbete med Västerbottens Idrottsförbund, de olika 
specialdistriktsidrottsförbunden och SISU är en förutsättning för att lyckas med detta viktiga arbete. 

2019 är ett viktigt år. Vid förbundets årsmöte i maj ska beslut tas om ett nytt visionsdokument, Vision 2025. Beslut ska även 
fattas 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 till vad Parasport är. Det innebär att vi har fått lite lättare att få 
sponsorer och locka deltagare till vår verksamhet. 

Vi blev förra året medlemmar i Funktionsrätt Västerbotten och i med detta är vi en del av funktionsrättsrörelsen i Västerbotten. 
Vi får därmed möjlighet att vara med och påverka för oss angelägna samhällsfrågor. 

Några ständigt återkommande utmaningar är: hur rekrytera fler medlemmar och ledare och hur ska stärka vår ekonomi. 
Parasporten är på G. Tillsammans med idrottsrörelsen i Västerbotten ska vi öka utbudet av idrotts- motions- och 
folkhälsoaktiviteter för våra målgrupper. 

Vi tackar våra föreningar och andra som bedrivit verksamhet för våra målgrupper. Vi tackar även vår personal på kansliet, våra 
medlemsföreningar och övriga samarbetspartners, bidragsgivare och sponsorer för ett gott samarbete under 2018 och ser 
fram ett fortsatt dito under kommande år. 

Kjell Thelberg Jan Wiktorsson Kristin Jonsson Sofie Edberg

Zarah G-Routledge Tomas Rönnblom Håkan Johansson
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STIPENDIATER 2018
ÅRETS LEDARE
Sofia Skarin – MSK United
Sofia spelade i Mariehems SK:s ungdomslag och när hon för 7 års 
sedan lade spelandet på hyllan valde hon att ta hand om och 
utveckla juniorverksamheten.

Med Sofia som ledare på plats känner alla spelare trygghet och 
glädje. Utanför planen är hon som en kompis för alla. Sofia har en 
stor del i MSK Uniteds framgångar.

Sofia har även engagerat sig i parasporten övriga delar. Hon sitter 
även i Mariehems huvudstyrelse.

Sofia är värd att få bli uppmärksammad och hyllad som framgångsrik 
ledare med rätt inställning till vår verksamhet.

ÅRETS IDROTTARE
Ma#as Åström – IKSU rullstolsinnebandy
Mattias spelade fotboll upp till mellanstadiet. Då råkade han ut för en 
olycka som gjorde det omöjligt att fortsätta med fotboll. Efter några år 
så började han spela rullstolstennis – en idrott där han under många 
år tillhörde sverigeeliten.

Lite längre fram blev det mer rullstolsinnebandy och mindre tennis. 
Mattias är idag spelande tränare och lagkapten i IKSU 
rullstolsinnebandy som blev trea i samband med Rullstolsinnebandy 
under Vinter-SM-veckan i Skellefteå.

När SM i rullstolstennis genomfördes i Umeå för en tid sedan tog 
Mattias fram sitt racket på nytt och vann ett SM-silver.

ÅRETS FÖRENING
Skelle:eå Paraspor>örening
Svenska Handikappförbundet bildades 1969. Samma år bildades 
också Skellefteå Handikappidrottsförening. Skellefteåföreningen har 
sedan starten för 50 år sedan varit en stabil och ledande förening i 
Västerbotten med ett 10-tal olika aktiviteter på sitt program. 
Föreningen har också under åren haft många medlemmar som 
tillhört sverigeeliten i olika idrotter.

Vinter-SM-veckan genomfördes 2018 i Skellefteå och föreningen 
ansvarade för SM i rullstolsinnebandy. Tack vare ett stort 
engagemang från styrelsen och medlemmarna blev tävlingen en stor 
succé som hyllades av deltagande lag och ledare.
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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,
• idrottare med intellektuell funktionsnedsättning.
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, synnedsättning samt intellektuell funktions-
nedsättning. (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, intellektuell
funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc.
Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning?
Vi använder begreppet intellektuell funktionsnedsättning, eftersom det är vad FUB använder. 
Det finns dock andra ord som används istället för intellektuell funktionsnedsättning, exempel på dessa är:

• utvecklingsstörning
• kognitiv 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 
intellektuell funktionsnedsättning.

Neuropskykiatriska 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 intellektuell funktionsnedsättning.
Engelska
På engelska används följande begrepp:
Athletes with 
physical impairment, visual impairment, intellectual disability.

2018-01-20
Parasport Sverige 




