
 

 

 
 

 

 

Sundsvall 2022-01-26 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västernorrlands 

Parasportförbund. 

    

Datum: 26 januari kl.19:00  

   Plats: digitalt via Teams 

 

 

Närvarande: Johannes Dock, Richard Nobel, Åke Blomqvist och Pelle Bodin 

 

Anmält förhinder: Malin Bodin och Jan Eliasson. 

 

Personal:  Marcus Holm. 

 

Övriga:  Lennart Brandström, KFUM Kometerna. 

 

 

§1 

Öppnande Vice ordförande Johannes Dock öppnade mötet och hälsade styrelsen 

välkomna. 

 

§1b 

Föreningspresentation Lennart Brandström från KFUM Kometerna deltog på kvällens möte 

under §1b och berättade om föreningen. Föreningen finns på både 

Facebook och hemsida www.kometerna.se 

  Föreningen fyller 10 år i år så något speciellt arrangemang kommer 

ordnas för att uppmärksamma detta. Inom föreningen finns bowling och 

simning med gott deltagarantal. simträningarna sker på Himlabadet och 

Alnö simhall och bowlingen tränas i Birsta. Föreningen har ca: 176 

medlemmar. Vice ordförande tackade Lennart Brandström för 

informationen. 

 

§2 

Dagordning Dagordningen föredrogs och godkändes.  

 

 

§3 

Justerare Beslutades att: välja: Åke Blomqvist att jämte vice ordförande Johannes 

Dock att justera dagens protokoll. 

 

§4 

Sekreterare  Beslutades att: välja: Marcus Holm till sekreterare för mötet. 

 

 

§5 

Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna.  

  

Beslutades att: godkänna föregående protokoll och att lägga det till 

handlingarna.  

http://www.kometerna.se/


 

 

 
 

 

 

§6 

Ekonomi Kassörens rapporterade att: 

 

• Ekonomin för starten på det nya året är god och förbundet gjorde ett 

överskott för år 2021. 

• Bokföringspärmarna för år 2021 är lämnade till revisorn för översyn. 

• Regionsbidraget för år 2022 har inkommit och det är oförändrat mot år 

2021. 

• Det finns inte så mycket att kommentera om ekonomin då det är tidigt på 

året. 

 

Beslutades att: godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till  

handlingarna  

 

§7 

Rapporter  

• Parasporträff Sundsvall/Timrå 

Den 2 februari kommer vi ha en digital parasportträff för föreningarna i 

Sundsvall/Timrå likt den som vi tidigare gjorde i Örnsköldsvik. 

Parasportträffen gör vi i samarbete med RF-SISU Västernorrland. Där 

finns möjlighet för styrelsen att vara med. 

• Vinterläger 14–16 januari 

Ledamot Pelle Bodin informerade att lägret är framflyttat till 18–20 

mars pga. pandemin, i dagsläget är 35 deltagare anmälda. 

• Träff Medelpads FF om parafotboll 

Konsulenten kommer att träffa Medelpads FF och Ångermanlands FF 

för att planera gemensamma aktiviteter med parafotboll. Återkoppling 

om detta följer. 

• Samarbete Västerbottens Parasportförbund 

Vice ordförande Johannes Dock har blivit uppringd av Västerbottens 

Parasportförbunds ordförande Kjell Thelberg gällande samarbete 

mellan distrikten. Det skulle kunna vara en prova på dag i el-hockey i 

Örnsköldsvik tex. I ett första läge kan en lunchträff vara lägligt då 

Johannes jobbar i Umeå.   

• Trygg Idrott info 

Den 9 februari arrangerar vi och RF-SISU Västernorrland en digital 

info om Trygg Idrott, det blir en fortsättning på vår konferens från 

Hallsta. Våra medlemsföreningar kommer bjudas in till denna info. 

§8  

Deltagare SDF 

konferens 4–5 mars 

  Den SDF konferens som Svenska Parasportförbundet skulle 

arrangerarat i Västerås den 4–5 mars har ställt om. Konferensen kommer 

att ersättas med 3st digitala träffar under mars och april månad. Mer info 

om detta kommer framöver.  

 

Beslutades att: godkänna ändringen av SDF konferensen till digitala 

träffar. 

 



 

 

 

 
 

 

 

§9 

Skrivelser  

• Inga skrivelser har inkommit 

 

 

§10 

Övriga frågor   

• Årsmötet 27 mars i Sollefteå 

En fråga fanns om att förlägga årsmötet på Hotell Hallstaberget, 

styrelsen gav Pelle Bodin i uppdrag att kolla kostnad på detta och 

återkomma. 

•  Special Olympic Games Malmö 

 Ge i uppdrag till konsulenten att kolla upp Special Olympics Games i     

 Malmö gällande möjligheter att delta med observatörer.   

 

 

§11 

Nästa möte  Beslutades att: nästa möte blir den 2 mars kl 19.00 via teams. 

 

 

 

§12 

Avslutning Vice ordförande Johannes Dock tackade för ordet och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

  

Marcus Holm  Johannes Dock Åke Blomqvist  

Sekreterare   Vice ordförande Ledamot 

 

 

 

 

 


