
 
 

 
 
Sundsvall 2022-06-02 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västernorrlands 
Parasportförbund. 

    
Datum: 2 juni kl.19:15 

   Plats: digitalt via Teams 
 
 
Närvarande: Johannes Dock, Pelle Bodin, Lennart Brandström (via telefon) och Åke 

Blomqvist. 
 
Anmält förhinder: Annelie Byfeldt, Malin Bodin och Richard Nobel. 
 
Personal:  Marcus Holm. 
 
Övriga:   
 
§1 
Öppnande Ordförande Johannes Dock öppnade mötet och hälsade styrelsen 

välkomna. 
 
§2 
Dagordning Dagordningen föredrogs och godkändes.  
 
§3 
Justerare Beslutades att: välja Åke Blomqvist att jämte ordförande Johannes Dock 

att justera dagens protokoll. 
 
§4 
Sekreterare  Beslutades att: välja: Marcus Holm till sekreterare för mötet. 
 
§5  
Föregående protokoll Föregående protokoll från 21 april lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§5 
Ekonomi                      Kassörens rapporterade att: 

• Ekonomin är fortsatt god, inga kostnader eller intäkter som avviker mot 
tidigare.  

• Idrottsorganisationerna i kanslihuset har bestämt att gemensamt skicka 
blommor till Jörgen Grundström (Korpen) begravning som hastigt gått 
bort, kassören har godkänt detta för parasportförbundet (summan är på 
500 kr och faktureras från RF-SISU Västernorrland) 

• Toner till skrivaren är inköpt sedan förra mötet. 
• Styrelsen gratulerade konsulenten till VM guldet i curling och beslutade 

att köpa ett presentkort på 1000kr till honom från Coop för den fina 
prestationen. Konsulenten ordnar med köpet. 
 
Beslutades att: godkänna inköpen och den ekonomiska rapporten samt att 
lägga rapporten till handlingarna  

 
 



 
 

 
 
§6 
Rapporter  
 
 

• Föreningsstödjare Svenska Parasportförbundet 
Svenska Parasportförbundet har anställt några så kallade 
föreningsstödjare runt om i Sverige. Deras uppdrag är att hjälpa 
föreningarna med ansökan för återstartstöd 1 & 2. Den person som ska 
hjälpa föreningarna i Västernorrland heter Amanda Stendahl.   
  

• RF-SISU Västernorrland årsstämma 
Ordförande Johannes Dock rapporterade från RF-SISU Västernorrlands 
årsstämma som var digitalt den 28 april. Där det bland annat valdes in 
en ny ordförande i deras styrelse. 
 

• Info Barn & fritid Sollefteå 
Konsulenten rapporterade från en digital information som hållits med 
barn & fritidsprogrammet i Sollefteå, informationen var om idrottens 
organisation i Sverige. Ett önskemål från deras sida är vi träffas en gång 
per år kontinuerligt för att prova parasport. 
 

• Parasportens prova på dag 7 maj 
Den 7 maj var det parasportens prova på dag på sporthallen i Sundsvall. 
Parasportdagen är ett samarbete mellan det lokala föreningslivet i 
Sundsvall/Timrå, RF-SISU Västernorrland och Västernorrlands 
Parasportförbund. Både parasportföreningar och föreningar som vill 
starta upp parasport fanns på plats och visade upp sina idrotter. 13 
föreningar var på plats och uppskattningsvis kom det ca 100 personer 
med någon funktionsnedsättning och prova under dagen. 
 

• Ny hemsida (sitevision) 
Västernorrlands Parasportförbundet kommer under hösten att få en ny 
hemsida som heter Sitevision, den kommer användas av alla SDF i 
Sverige och är bestämt av Svenska Parasportförbundet. Utbildning för 
den kommer ske under hösten. IdrottOnline sidorna kommer den 31 dec 
2022 att stängas ned. 
 

• Träff Parasport Västerbotten 
Vi har tidigare haft en träff med Västerbotten om samarbete i olika 
aktiviteter. Det som vi kommit fram till bland annat är att 
Västernorrland deltar på Hjältedagen i Umeå den 11 juni med 
framefotboll, ett skytteläger planeras att vara i Sundsvall tillsammans 
med HIF Kämparna och föreningar i Västerbotten. Eventuellt kommer 
en el-innebandy prova på dag att genomföras i Örnsköldsvik 
tillsammans med Västerbotten. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 

• Framefotboll Timrå 
Den 24 april var det prova på i Framefotboll i Timrå. Där dagen var ett 
led att rekrytera nya spelare till Norrlandkustens framefotbollsklubb. 
Innan prova på dagen hade klubben 5 spelare som tränade, efter prova 
på dagen hade klubben fått 2 nya spelare vilket dom var nöjda med.  

 
 

• Innebandyutbildning 18 september 
Den 18 september kommer innebandyutbildning för nya ledare att 
genomföras i Sundsvall. Utbildare kommer Ingela Asplund och Peter 
Palander att vara. Inbjudan kommer spridas till parasportföreningar och 
distrikt i angränsande län för att få med fler deltagare. 

 
• Parasportens prova på dag Sollefteå 

Den 20 juni kommer det vara en träff gällande parasportens prova på 
dag i Sollefteå. Inbjudan har nyligen gått ut där vi och RF-SISU 
Västernorrland bjuder in till träff med föreningslivet i Sollefteå och ser 
om det finns intresse för detta. Parasportens prova på dag är planerad 
till den 27 augusti på Nipvallen. 

 
• IF Rycket idrottskollo 

Den 27 juni – 1 juli har föreningen IF Rycket ett idrottskollo på 
Högslätten i Härnösand tillsammans med Brännan friidrott, där 
deltagarna får prova friidrott, fotboll, racerunning med mera. IF Rycket 
lånar racerunnercyklar av oss under veckan. 

 
  

§7 
Parasportpolitisk påverkan   
  I och med att det är val hösten 2022 brukar Svenska Parasportförbundet  

jobba politiskt och bland annat ta fram parasportpolitiskt material som 
distrikten kan använda sig av lokalt, vad som framkommit är att det 
kommer även tas fram material inför detta val. 
 
Beslutades att: undersöka vidare om mer information kommer från 
Svenska Parasportförbundet och konsulenten kolla med RF-SISU 
Västernorrland om dom kommer arrangera något om politisk påverkan 
lokalt innan valet. 

 
§8 
SDF konferens Malmö 
16–18 juni  Ordförande och konsulenten åker till Malmö för SDF konferens den 16- 

18 juni. En fundering var om vi ska ta med oss några frågor och  
föra dom vidare.  
 
Beslutades att: ta med sig frågan om varför de flesta arrangemang 
hamnar i södra Sverige. Om de flesta arrangemang ska hamna i södra 
Sverige så tycker vi att Svenska Parasportförbundet bör se över sin 
resepolicy.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
§9 
Skrivelser  

• Inga skrivelser har inkommit 
 
 
 
§10 
Övriga frågor   

• Spamskydd e-postadress 
Lennart hade en övrig fråga gällande spamskydd för e-postadresser 
på hemsidan, konsulenten får i uppdrag att kolla med Svenska 
Parasportförbundet om dom har något speciellt spamskydd för deras 
e-postadresser.  

 
 
§11 
Nästa möte  Beslutades att: nästa möte blir den 18 augusti kl 19.00 digitalt på teams. 
 
 
 
§12 
Avslutning Ordförande Johannes Dock tackade för ordet och önskade alla en trevlig 

sommar och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
  
Marcus Holm  Johannes Dock Åke Blomqvist  
Sekreterare   Ordförande  Ledamot 
 
 
 

 


