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Innehållsförteckning

1. Upprop & fullmaktgranskning samt faställande av röstlängd för  mötet på grundval av den röst-
längd som SHIF/SPK:s förbundsstyrelse har upprättat för SDF

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

3. Fråga om mötets behöriga utlysnade

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterarare för mötet

6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare

7. Behandling av
a. VbHIF´s verksamgetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
b. VbHIF´s årsredovisning/årsbokslut
c. VbHIF´s revisorers berättelse för samma tid

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

9. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastighetställde av eventuell 
årsavgift till VbHIF

10. Stadgeändring

11. Behandling av motioner som inlämnats i den ordning som anges i 2 kapittlet 2§ samt av styrelsens 
förslag

12. Val av ordförande i VbHIF för en tid av ett år. 
(Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledarmöter)

13. Val av
a. Tre (halva antalet) övriga styrelseledarmöter för en tid av två år
b. Tre ersättare för en tid av ett år

14. Val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verkamheten, räkenskaper och 
förvaltning inom VbHIF för en tid av ett år

15. Val av ordförande och två övriga ledarmöter i valberedningen för en tid av ett år

16. Övriga frågor

17. Mötes avslutning
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Föredragningslista
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Utdrag	ur	VbHIF	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 högst sex 
ombud. I föreningar som har annan huvudsaklig verk-samhet än idrott för personer med funktions-
nedsättning avses med medlem, de ledare och utövare som är verksamma inom de idrotter  
SHIF/SPK administrerar. SDF mötet är beslutsmässigt 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 SHIF/SPK:s förbundssty-
relse att gälla från och med den 1 januari till och med den 31 december.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har full¬gjort sina stadgeenliga för-
pliktelser mot SHIF/SPK samt de förpliktelser mot SDF som kan ha be¬stämts av SDF mötet. Röst-
längden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har till-ställts SDF:en. 
Varje ombud skall vara befullmäktigat av sin förening och får endast ha en röst.
Förtydligande:
0 - 50 medl
2 ombud

51 - 100
3 ombud

101 - 150
4 ombud

151 - 200
5 ombud

201 -
6 ombud

Röstlängd
Västerbottens	Handikappidrottsförbund	Årsmöte	2014

Förening Rf-nummer SDF Skickat datum Skickat 
föreningsrapport 2013

Betald med-
lemsavgift 2013

Antal
medlemmar

Antal 
ledare Total Röstlängd Antal 

ombud

1 Guldstadens 
Boule Club 26687 Västerbottens 

Handikapp IF 2014-01-29 1 1 192 15 207 6

2 HIF Renen 23768 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-28 1 1 92 4 96 3

3 HIF Jörn 28862 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-29 1 1 83 2 85 3

4 HIF Tannberget 28559 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-28 1 1 15 5 20 2

5 Idrottsklubben
Studenterna 3875 Västerbottens 

Handikapp IF 2014-01-01 1 1 11 0 11 2

6 KFUM Umeå 38585 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-30 1 1 38 1 40 2

7 Lycksele HIF 19505 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-28 1 1 76 1 77 3

8 Malå HIF 19506 Västerbottens 
Handikapp IF 2013-12-29 1 1 22 3 25 2

9 Mariehems SK 2966 Västerbottens 
Handikapp IF 2013-12-02 1 1 41 3 44 2

10 Morön BK 3028 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-28 1 1 37 8 45 2

11 Norsjö HIF 19507 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-28 1 1 62 2 64 3

12 Skellefteå HIF 19509 Västerbottens 
Handikapp IF 2013-12-09 1 1 630 22 652 6

13 Sorsele HIF 19510 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-30 1 1 23 1 24 2

14 Umeå HIF 19513 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-27 1 1 178 8 186 5

15 Vilhelmina HIF 19514 Västerbottens 
Handikapp IF 2014-01-29 1 1 34 1 35 2

16 Vännäs HIF 23266 Västerbottens 
Handikapp IF 2013-12-09 1 1 28 1 29 2

17 Innebandyklubben Dalen 25995 Västerbottens 
Handikapp IF 0 1 0

18 Umedalens IF 42552 Västerbottens 
Handikapp IF 0 1 0

19 Umeå 
Allaktivitetsförening 43836 Västerbottens 

Handikapp IF 0 1 0

16 19 1562 78 1640 47
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Ordförande har ordet

Ordförande	har	ordet
Det är vissa speciella händelser som jag minns med glädje från det år som gått. 
Utvärderingen av årets mässa ”Allas rätt till kultur och Fritid” var mycket positiv på alla fronter så jag hoppas 
att det får bli ett återkommande arrangemang.v Västerbottens Handikapp IF

På det lokala planet minns jag med glädje vår skoltävling på Nolia. Mycket positivt att får se alla barn och ung-
domar pröva på olika idrotter och mäta sin förmåga med andra. De ungdomar som jag pratat med tyckte att det 
var mycket roligt.

Vi jobbar också med att introducera nya idrotter. I Umeå har ett antal el-hockeystolar köpts in. Det är mycket 
kul att se entusiasmen hos de barn och ungdomar som får möjlighet att prova stolarna. Min förhoppning är att 
vi kan utveckla el-hockeyn i hela länet. En annan ny idrott som jag fått stifta bekandskap  med är RaceRunning, 
en idrott på friidrottsarenan. Vill du springa på löparbanor i full fart och ha hejdlöst kul, så kan RaceRunning 
vara en idrott för dig med rörelsehinder.     

Det var tre speciella minnen från året som gått, men det finns förstås många fler positiva saker, som gör en 
ordförande glad. Min förhoppning är till sist att vi även i framtiden ska föra handikappidrotten framåt, och att 
vi ska vara en positiv kraft för idrotten i Västerbotten. Ett mål från Västerbottens Handikappidrottsförbund är 
att vi ska förbättra dialogen med våra medlemsföreningar under 2014. Och glöm inte: 

Aktivt liv genom fysisk aktivitet genom hela livet!
Allas rätt att vara med!

          Tore Gabrielsson
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Fritidshjälpmedel
En ny lokal i Umeå har under året processas fram.  
En flytt av alla hjälpmedlen från Umeå Fritids förråd 
på Västerslätt till en ny lokal på Dragongatan 1  
(Dragonskolans källare). Där VbHIF kansli om besör-
jer utlåningen samt all reparation & underhåll. Servi-
ceman Anders Hedman anställdes nov 2012 genom 
en arbetsmarknads politiks åtgärds möjlighet. En ny 
hemsida (http://fritidshjalpmedel.hkidrott.se/)
kommer att lanseras 2014. Utlåningen av fritids-
hjälpmedel i Skellefteå sker via Skellefteå HIF kansli. 
För att kunna utveckla verksamheten behöver vi 
mera pengar.

Sociala	medier
www.hkidrott.se
En ny hemsida med målgruppen ungdomar i Väster-
botten med en funktionsnedsättning. Med mycket 
bilder samt inspirerande aktiviteter & fakta. 
www.fritidshjalpmedel.hkidrott.se
Under uppbyggnad är en sida för uthyrning av fri-
tidshjälpmedel.
www.facebook.com/VasterbottensHandikappidrotts-
forbund 
En VbHIF facebook sida finns tillgänglig ute på nätet.
www.handikappidrott.se/vasterbotten                   
Vår officiella standard sida är oförändrad.

Mässa
Allas	Rätt	till	Kultur	&	Fritid
En mässa för & med personer med funktionsned-
sättning, personal, politiker samt övriga berörda, i 
Umeå den 19-20/4 2013. Umeå Fritid, Västerbottens 
läns landsting samt VbHIF har gemensamt initierat 
arrangerandet av en mässa. Arrangemanget genom-
fördes i Dragonskolans lokaler i Umeå. Syftet var att 
synliggöra villkor och förutsättningar för de med 
olika funktionsnedsättningar i dagens samhälle och 
inte minst inom civilsamhället. Under fredagen gavs 
det möjlighet för yrkesverksamma, politiker och 
övriga intresserade att delta i ett flertal spännande 
föreläsningar. Dagen avslutades med föreställningen 
”Autist, javisst” med Östra teatern från Stockholm. 
Lördagen riktade sig till allmänheten. Under båda 
dagarna fanns det ett 20-tal utställare på plats, från 
organisationer, föreningsliv och företag. Den 18/4 
genomför Ungdomsstyrelsen en dagskonferens i 
Umeå där de redovisar rapporten Fokus 12, ”Lev-
nadsvillkor för unga med funktionsnedsättning”. 
Antalet besökare under fredagen var ca 100 perso-
ner. 70 var anmälda att delta i de olika seminarierna. 
Lördagen samlade inte lika många deltagare. Semi-
narierna var svagt besökta. Däremot var det under 
en dryg timme mitt på dagen närmare ett 100-tal 
besökare. En större andel kom från olika boenden.

Läger
För andra året i rad genomfördes ett fritid/ung-
domsläger i Lycksele (Tannbäcksgården) under fyra 
dagar 12 - 15 aug. Med 9 st. deltagare blandat tjejer 
& killar från hela Västerbot-
tens inland. Åldersgrupp 
15-20 år. Dagar fyllda med 
omtyckta aktivitetet allt från 
go-cart till fiske. Vi jobbar 
med en fem års plan. En 
kontinuitet över längre tid 
krävs, för att skapa intresse 
för nya aktiviteter, och för att 
rekrytera deltagare och ledare till Föreningarna i in-
landet. Lägret genomfördes med hjälp av medel från 
idrottslyftet och i samarbete med Lycksele Hif samt 
Lycksele motorklubb. Samt lokala sponsorer. Många 
underbara minnen skapades dessa dagar. Vi kommer 
att genomföra motsvarande även 2014.

Verksamhet 2013
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Prova-på-dagar
Umeå den 20 april under Mässan Allas Rätt till Kultur & fritid. Idrotter som Umeå föreningarna visades upp 
var judo, elhockey, fotboll, innebandy & dans. Mycket lyckat & välbesökt arrangemang. 16 juni var det en dag 
på Nydala där Örjan informerade om VbHIF Verksamhet.

Skellefteå den 17 nov på Campushallen Sport Camp.  Vi erbjöd bla boccia, mattcurling, bordtennis, show-
down, tre-kamp, elhockey, rullstolsslalom och zoomcamp, elektron skytte mm. En dag som väder gudarna 
inte var med oss. Pga. svåra väderförhållanden var besökarna få men dock väldigt intresserade. Arrangera-
des tillsammans med Skellefteå HIF.

Lycksele i mars arrangerades en prova-på-dag i Bocksliden med vinteridrott på programmet. 
Samt den 27 aug i på Trollringen gokartbana, deltog även detta år VbHIF med information. Bägge dagarna 
arrangerades av det lokala nätverket i Lycksele.

Verksamhet 2013

Motionskampen
Detta år har en omgång av motions-kampen genomförts i länet. En friskvårdssatsning som vänder sig till 
handikapp omsorgen i Västerbotten, till personer i boenden och på dagcenter i länet. Motionskampen har 
genomförts med en omgång under våren. 

VbHIF ser motionskampen som en viktig satsning på denna målgrupp när det gäller bredd/ motions verk-
samhet. En friskvårdssatsning för bättre hälsa. 

Vi hoppas att motions satsning kommer att fortleva även kommande år, och utvecklas till fler orter och fler 
deltagare. Mindre uppmuntrings priser fördelas till deltagarna, vilket är mycket uppskattat och efterfrågas.
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Skoltävlingen
År 2011 var startskottet för för-
bundets storsatsning på barn & 
ungdomar i länets alla särskolor. 

År 2013 bjöd VbHIF tillsammans 
med samarbetspartnern Umeå HIF 
den 9 april in alla länets särskolor.   
Till start kom 17 skolor. Vi delade ut 200 medaljer. 
Alla som anmält sig erhöll en medalj. 60 externa 
funktionärer från Umeå universitets idrottslärare ut-
bildning samt Dragonskolans Barn & fritidsprogram 
arbetade under dagen. 

Det tävlades i friidrottsgrenarna löpning/rullstol, 
höjdhopp och kula, & dessutom 3-kamp. En inne-
bandy turnering genomfördes med skollag där 10 lag 
kom till start. Arrangemanget genomfördes med stöd 
av Umeå Fritid samt med idrottslyfts-medel via VIF. 
Ett i stort mycket lyckat arrangemang. 

Tävling
Skytteserien 2012/2013 genomfördes med fem 
omgångar och från 3 föreningar i länet.

Bocciaserien 2012/2013 har genomförts med 9 lag 
från fyra olika föreningar. Serien spelas med 2-man-
nalag, under 3 omgångar.
Enligt överenskommelse spelas serien på mindre 
spelplan dvs. 4x10 m och med 6 utkast.
Omg 1 13 okt 2012 Lycksele
Omg 2 24 nov 2012 Skellefteå
Omg 3 16 mars 2013 Jörn

Seriespel i div 3, som förbehålls lag från omsorgen, 
och har genomförts på olika orter runt om i länet. Del-
tagande föreningar har varit Vännäs Hif och Lycksele 
Hif. Serien har spelats vid 4 olika tillfällen under året. 

Mattcurlingen har även under detta år genomförts 
som separata cupspelsomgångar, enligt önskemål  
från föreningarna, och har spelats både individuellt 
och i lagspel.

Innebandy stående, har genomförts gemensamt 
med Norrbottens HIF 
Lö den 27 okt. 2012       Piteå
Lö den 2 februari 2013  Skellefteå
Lö den 6 april 2013        Luleå
Tre föreningar och sex lag deltog i seriespelet i två 
olika divisioner. 
Skellefteå HIF lag 1 slutade tvåa medan Skellefteå 
HIF lag 2 segrade i sin div.

Rullstollsinnebandy, Umeå HIF har deltagit i Sverige 
serien samt kommit i gång med ett utvecklings lag.

Elhockey, Umeå HIF har under hösten bedrivit konti-
nuerlig träning på tisdag kvällar med nio spelare.

Fotboll har under året spelats i cup form utifrån 
föreningarnas förutsättningar. Mariehems SK ar-
rangerade Umeå fotbollsfestival med sju deltagande. 
MSK United deltog i Fotbolls SM/ nationella spel i 
Eskilstuna 6-8 sept. Morön BK åkte på cup i Piteå 
samt bjöd in Piteå HIF till vänskapsmatcher i den nya 
bollhallen.

Special	Olympics
Under året har SHIF fortsättningsvis informerat om 
Special Olympics. Vi har ännu i distriktet inget arrang-
emang som stämmer överens med de regler som gäller, 
men vi arbetar på detta. 

Verksamhet 2013

SKOLTÄVLING



Verksamhet 2013
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Utbidning/kurser
Under 2013 har vi fortsatt fokusera på information 
på olika nivåer. SDF: et har haft deltagare på följande 
konferenser och möten under året; 
VIF/SISU årsmöte samt VIF/SISU SDF konferens 18-
19 okt Tema var verksamhetsinriktningarna 2014-
2015 samt reglerna för SDF-bidrag 
samt inspirationspass. 

SHIF:s SDF konferens för ordf. och konsulenter den 
19-20 okt. Presentation av ny GS Johan Strid, Idrott 
Onlines nya tjänster samt frågor som -hur arbetar vi 
vidare med förbundsmötets beslut om inkludering 
av handikappidrotter i special idrottsförbund?
-hur ska SHIF/SPK och dess kansli stödja SDF och 
föreningar i inkluderingsarbetet?

Tore & Birgit informerande om VbHIF verksamhet på 
HSOs ordf. konferens den 25 nov. Syftet var att öppna 
upp dörrarna för en framtida samverkansdialog.

En gemensam föreningsledardag genomfördes åter i 
april månad, i Norsjö med representanter från lokal-
föreningar med boccia och mattcurling på program-
met.  En välbesökt dag som genomfördes med hjälp 
av Norsjö HIF.

21 maj i Skellefteå träffades alla aktivitetsledare 
inom innebandy & fotbollsverksamheten i Västerbot-
ten samt Norrbotten. Man gjorde där en överens-
kommelse på hur vi bör utveckla dessa idrotter, samt 
hur bör framtida tävlingsverksamhet bedrivas inom 
länen. 

4 nov bjöd vi i samarbete med SISU idrottsutbil-
darna, Fredrik Holmgren, in alla Umeå föreningar till 
en inspirations kväll på idrottens hus. Ämnen vi ville 
puffa för var utbildning, rekrytering, & samverkan. 
Genom att visa filmen ”Idrotten vill”, ge tips, visa 
idébank och ventilera föreningens framtida behov. 
Umeå HIF, IBK Dalen samt Mariehems SK var repre-
senterade.

Verksamhet - utbilning/kurser 2013
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Årets	idrottare	2013

Örjan	Andersson
Örjan Andersson var med i Umeå HIF från början och var en eldsjäl  när vi 
startade upp elhockeyns verksamheten hösten 2011 i Umeå.

Örjan är en viktig inspirationskälla och hans drivkraft och energi som 
smittar av sig. Han är ”mr. Elhockey. ”

Örjan har inte missat många träningar sedan starten. Han vill hela tiden 
att elhockeyn ska utvecklas och en av drivkrafterna som ser till att elhock-
eyn kommer att åka till en cup i Stockholm i maj, 2014.

Årets	idrottsledare	2013

Bengt	Lövgren
Bengt Lövgren har varit en engagerad ledare för en barngrupp,  Gruppen 
har riktat sig till barn i åldrarna  7-18 år med handikappet autism. 

Så att när Skellefteå HIF bestämde oss att köra en sådan grupp gick tan-
karna direkt till Bengt som ledare, för vi vet att han en stor social kompe-
tens, sedan gillar han utmaningar. 

Nu har han varit ledare för den gruppen i 9 år.  Deltagarna i gruppen har 
bytts ut pga att dom blivit mer än 18 år , men Bengt har varit kvar och det 
är vi i föreningen mycket nöjda över. Han har fått beröm av ”gamla” delta-
gare samt deras föräldrar. Därför tycker vi att Bengt är en värdig idrotts 
stipendiat.

Årets idrottare - idrottsledare 2013
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Aktivitetsplan och fokus 2014

Aktivitetsplan

Focus

•	 Lokala träffar med föreningarna i Lycksele området tillsammans med SISU för att diskutera förening-
arnas intressen och vad de vill ha stöd med av förbundet. 

•	 Lokala träffar med föreningarna i Skellefteåområdet.
•	 Utveckla organisationen kring Fritidshjälpmedel.
•	 Inkluderings arbete.
•	 Kontakta skolidrottsföreningar i länet kring elever med funktionsnedsättning.
•	 Handlingsplan sexuella trakasserier.
•	 Special Olympics 

•	 Möta & stötta medlemsföreningarna
•	 SM-veckan
•	 Skoltävlingen
•	 Mässa Skellefteå
•	 Utbildning samt idrott Online
•	 Sociala medier
•	 Informella möten med beslutsfattare, kommun, 

landsting, sponsorer m.fl.
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Organisation schema

Idrottsrörelsens	organisation	-	Medlemskapet

Västerbottens	Handikappidrottsförbund

•	 Individ-Förening-SF-RF = Medlemskedjan
•	 Medlemskap = Antal
•	 Regelefterlevnad, lojalitet, sammanhållning
•	 Demokratisk organisation
•	 Majoritetsprincipen och likenhetsprincipen
•	 Sanktioner vid ”avtalsbrott”

1.	 HIF Renen
2.	 Skellefteå HIF
3.	 Guldstadens Boule Club
4.	 Umeå HIF
5.	 Lycksele HIF
6.	 Vilhelmina HIF
7.	 Malå HIF
8.	 Sorsele HIF
9.	 Norsjö HIF
10.	Skellefteå RIF (utträde ur SHIF) 

11.	Umeå Aktivitetsförening
12.	KFUM Umeå
13.	Morön BK
14.	Mariehems SK
15.	Umedalens IF
16.	IKSU sim
17.	HIF Tannberget
18.	HIF Jörn
19.	Vännäs HIF

Välkommen!
IBK Dalen - Umeå

(inträde i SHIF) 
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Styrelsen och dess berättelse

Arbetsutskott

Revisor

Valberedningen

Möten under perioden 1/1 – 13 till 31/13 -12
Årsmöte 2013, 23 mars Lycksele
Styrelsen för VbHIF har genomfört 9 protokollförda styrelsemöten: 
5 februari, 21 februari, 23 mars, 23 mars, 15 april, 20 juni, 28 aug, 21 okt, 18 dec.
AU 4 mars, 5 september, 4 nov övriga kontakter har skötts via telefon.

Kansli & Lokaler Vi hyr lokaler på Idrottens Hus, Dagongatan 1,Umeå för kansli samt förråd, där vi även har 
tillgång till sammanträdeslokaler.
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Förenklad årsbokslut får räkenskapsåret
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Balansräkning



Revisionsberättelse
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Slutord

SLUTORD
Som framgår av verksamhetsberättelsen har år 2013 varit ett innehållsrikt år. Alla ledare, deltagare i olika 
aktiviteter och tävlande, samt våra anställda har på ett förnämligt och framgångsrikt sätt fört handikappi-
drotten i Västerbotten framåt. 

Västerbottens Handikappidrottsförbund har som ett av sina mål att under 2014 förbättra dialogen med våra 
medlemsföreningar. Genom en fortsatt fördjupad dialog med föreningarna vill vi ta reda på vad föreningarna 
förväntar sig av förbundet i framtiden. 
Förslaget i aktivitetsplanen för 2014 är att fortsätta med lokala träffar med föreningarna i Lyckseleområdet 
och Skellefteåområdet.

Vi vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar, aktiva, ledare och anställda för Ert engagemang under det 
år som gått. Ett stort tack även till Västerbottens Landsting, samt till Västerbottens Idrottsförbund för ekono-
miskt stöd och gott samarbete. 

Västerbottens Handikappidrottsförbunds styrelse

Tore Gabrielsson  Paul Hörnlund                 Birgit Högberg
Ordförande                vice ordförande                 kassör

Kenneth Andersson              Alf Forsberg                            Bertil Näslund
ledamot              ledamot               ledamot
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