
 

 

 
 

 

 

Sundsvall 2022-03-02 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västernorrlands 

Parasportförbund. 

    

Datum: 2 mars kl.19:00  

   Plats: digitalt via Teams 

 

 

Närvarande: Johannes Dock, Richard Nobel, Pelle Bodin och Jan Eliasson,  

 

Anmält förhinder: Åke Blomqvist och Malin Bodin. 

 

Personal:  Marcus Holm. 

 

Övriga:   

 

 

 

§1 

Öppnande Vice ordförande Johannes Dock öppnade mötet och hälsade styrelsen 

välkomna. 

 

 

§2 

Dagordning Dagordningen föredrogs och godkändes.  

 

 

 

§3 

Justerare Beslutades att: välja: Jan Eliasson 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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

§6 

Ekonomi Kassörens rapporterade att: 

 

• Ekonomin på det nya året är fortsatt god inga speciella kostnader som 

sticker ut. 

• Revisorn har gått igenom bokföreningen och godkänt den, synpunkter 

har lämnats till kassören. 

• 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 hade vi en digital parasportträff för föreningarna i 

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

gjorde ca 6 föreningar som var intresserade av att starta upp parasport. 

Vi planerar för fler träffar där målet är en gemensam parasportdag där 

deltagande föreningar får visa upp sina idrotter. Nästa träff blir 15 mars 

i Sundsvall, inbjudan har skickats ut. 

• Framefotboll Timrå 

Vi kommer tillsammans med Framefotbollsklubben, Medelpads FF och 

Ångermanlands FF att bjuda in till en prova på aktivitet i Timrå under 

våren med målet att ”ragga” fler spelare till framefotboll. Under prova 

på dagen kommer även IFAH från Stockholm komma upp och delta. Ett 

digitalt möte om detta kommer vara 10 mars. 

• Utbildning innebandy 

Vi har haft en träff med RF-SISU Västernorrland, Västernorrlands 

innebandyförbund för att kika på hur vi går vidare med en 

grundtränarutbildning i innebandy som är anpassad för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, uppdatering om detta kommer 

framöver. 

• Digital SDF träff 28 februari 

Den 28 februari hade Svenska Parasportförbundet en digital SDF träff 

där fick deras nya generalsekreterare Bo Sköld presentera sig. Det gavs 

även information om återstartsstödet för 2022 och vad som är nytt mot 

hösten 2021. Till sist fick vi information om dom kommande SDF 

träffar som Svenska Parasportförbundet kommer att ha med SDF:en.  

• Utbildarutbildning 3-4 mars 

Konsulenten kommer delta i en utbildarutbildning den 3-4 mars i 

Västerås. Utbildningen hålls i av Svenska Parasportförbundet. 

Utbildningen kommer bland annat innehålla: 

-Parasportens grunder, utbildningsblock, rörelseförståelse. 

  

 

 



 

 

 

 

 
 

§8  

Stipendiater 

Årsmöte 27 mars Följande personer har nominerats till Årets ledare och årets idrottare till  

årsmötet den 27 mars i Sollefteå:  

Årets ledare: 

Pelle Bodin  Orren parasportförening, Sollefteå 

Lennart Brandström KFUM Kometerna, Sundsvall 

Årets idrottare: 

John Olin  KFUM Kometerna, Sundsvall 

 

Beslutades att: det kommer delas ut 2 stipendiater för årets ledare och 1 

stipendiat för årets idrottare på årsmötet 27 mars. Pelle Bodin deltog inte 

i detta beslut. 

 

§9 

Verksamhetsinriktning 

2022 med budget Styrelsen gick igenom den framtagna verksamhetsinriktningen med  

budget för året 2022. 

 

Beslutades att: Uppdra till årsmötet att godkänna  

Verksamhetsinriktningen med budget för år 2022. 

 

§10 

Skrivelser  

• Inga skrivelser har inkommit 

 

§11 

Övriga frågor   

• SOG 2022 i Malmö 

Kolla vilka föreningar som ska åka till Malmö. Kolla om det är 

möjligt med samåkning. Konsulenten kollar med Svenska 

Parasportförbundet. 

 

§12 

Nästa möte  Beslutades att: nästa möte blir årsmötet den 27 mars på hotell  

Hallstaberget i Sollefteå. 

 

§13 

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

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

  

Marcus Holm  Johannes Dock Jan Eliasson  

Sekreterare   Vice ordförande Ledamot 

 

 

 


