
 

 

 
 

Sundsvall 2022-11-24 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västernorrlands 

Parasportförbund. 

    

Datum: 24 november kl.18:30 

   Plats: Teams (digitalt) 

 

Närvarande: Johannes Dock, Annelie Byfeldt, Malin Bodin, Lennart Brandström och 

Richard Nobel. 

 

Anmält förhinder: Åke Blomqvist och Pelle Bodin. 

 

Personal:  Marcus Holm. 

 

Övriga:   

 

§1 

Öppnande Ordförande Johannes Dock öppnade mötet och hälsade styrelsen 

välkomna tillbaka efter sommaren. 

 

§2 

Dagordning Dagordningen föredrogs och godkändes.  

 

§3 

Justerare Beslutades att: välja Richard Nobel 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 11 oktober lästes upp och lades till 

handlingarna. 

 

§6 

Ekonomi                      Kassörens rapporterade att: 

• Ekonomin är fortsatt god, kostnader och intäkter ser ut som tidigare år, 

fakturorna för inköpen av Cornholespel och nätsarg för fotboll har ännu 

inte kommit. Kassören återkommer med årets resultat när bokslutet för 

2022 är gjort. 

  

• Ordförande, vice ordförande och konsulenten hade den 27 oktober 

lönesamtal, den nya lönen för konsulenten fastställdes enligt Unionens 

kollektivavtal med en ökning på 1,6%. 

 

Beslutades att: godkänna den ekonomiska rapporten och att lägga 

ekonomin till handlingarna.   

 

 

 

 



 

 
 

§7 

Rapporter 

 

• Regional träff med Fritidsbankerna 

Den 26 oktober var det en Regional träff för alla Fritidsbanker i 

Västernorrland i Härnösand. Syftet var att utbyta erfarenheter med 

varandra och prata om parasportutrustning. Träffen arrangerades av 

Fritidsbanken Sverige. Tanken är att det ska bli fler Regionala träffar 

framöver på olika orter där Fritidsbankerna finns. 

• Parasportkonferens Söråker 2–3 dec (uppdatering) 

Uppdatering gällande antalet deltagare: I skrivande stund är det 20 

personer anmälda till konferensen, vi räknar med att kommer bli över 

20 deltagare från 12 tolv föreningar. 

• Rullstolscurling Umeå (introduktion) 

Den 22 oktober arrangerade Svensk curling ett ”Curly camp” i Umeå. 

”Curly camp” är en ungdomsträff för unga curlingspelare. Med där var 

en kille i rullstol som vill prova curling. Konsulenten och en spelare till 

från Härnösand CK åkte till Umeå på uppdrag från Svensk Curling och 

höll en introduktion för honom, han fick en curlingstick av oss som han 

uppskattade väldigt mycket. 

• Ordförandekonferens Knivsta/Uppsala 

Ordförande rapporterade att logistiken för att ta sig till konferensen var 

dålig så vi lämnade återbud att delta, det gick inte att delta digitalt. På 

konferensen så pratades det om återstartstödet, förbundsmötet 2023 och 

om VM i paraskidåkning i Östersund.  

• Träff Härnösands Racketklubb 

Konsulenten träffade Härnösands Racketklubb den 19 oktober, dom vill 

eventuellt göra en gemensam aktivitet tillsammans med oss gällande en 

prova på dag för racketsporter. I dagsläget är en prova på dag 

tillsammans planerad till våren. 

• Träff Svensk innebandy 6 dec 

Den 6 december kommer Svensk Innebandys paraansvariga Jonatan 

Petersson till Sundsvall. Konsulenten och Miriam Maul från 

Västernorrlands Innebandyförbund ska träffa honom och lyssna vad han 

har att säga. 

• Utlånat material Fritidsbanken 

Följande material finns utlånat till Fritidsbankerna i Västernorrland: 

-Härnösand: 1st Racerunningcykel, 1st dragkampsrep. 

-Sundsvall: 1st Bocciaspel, 1st dragkampsrep 

-Sollefteå: 2st curlingsticks (rullstolscurling) 

-Örnsköldsvik: 1st Racerunningcykel, 1st dragkampsrep 

• Digital SDF träff 12 november 

Ordförande rapporterade från den digitala träff som SDF:en var 

inbjudna till, där pratades det om inkludering. Det pratades även om att 

skriva en gemensam motion till Svenska Parasportförbundets 

kommande årsmöte. 7 SDF deltog på mötet. 

• SDF träff Svenska Parasportförbundet (återstartstödet) 

Den 9 november höll Svenska Parasportförbundet en digital träff 

gällande ansökningar av återstartstödet. I Västernorrland har 7 av 13 

föreningar sökt, alla föreningar som har parasport (7st) har sökt 

återstartstöd. Återstartstöd 3 finns att söka och återstartstöd 4 är på 

gång. Återstartstöd 1 och 2 går inte längre att söka. 



 

 

 

 

• Träff Svenska Tennisförbundet 

Konsulenten träffade Svenska Tennisförbundet och Örnsköldsviks 

Tennisklubb den 16 november i Örnsköldsvik. Svenska 

Tennisförbundet har ett ”paratenniståg” som besöker tennisklubbarna 

runt om i Sverige och kom till Örnsköldsvik den 16 november. Där 

informerade dom om Paratennis och vilka stöd som tennisklubbarna 

kan söka. Paratennisen inkluderar målgrupperna: intellektuell 

funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, synnedsättning och NPF 

diagnoser. Från parasportens sida kan vi vara behjälpliga med 

rullstolsteknik vid behov. Paratennisen är sedan tidigare inkluderad i 

Tennisförbundet.  

 

§8 

Inköp materialpoolen Inköp av 2st specialdesignade Cornholespel till materialpoolen med vår 

logotype på samt 1st Cornholespel (Wicked Wood). 

 

Beslutades att: godkänna ovanstående inköp av 2st specialdesignade 

Cornholespel samt 1st Cornholespel (Wicked Wood) för den totala 

kostnaden av 14.995kr. 

 

§9 

Årsmöte 2023 Årsmötet kommer vara den 26 mars, ett förslaget är Höga Kusten 

hotellet. 

 

Beslutades att: Ort/plats för årsmötet 26 mars beslutas på nästa möte i 

januari. 

§10 

Skrivelser    

• En skrivelse från Svenska Parasportförbundet gällande VM i 

paraskidåkning i Östersund i januari. Från Västernorrland får vi 

möjlighet att skicka 3 personer till arrangemanget för att titta på 

tävlingarna m.m. Senast 12 december behöver dom ha svar. En tanke 

är att erbjuda medlemsföreningarna som har skidåkning i sin förening 

att i första hand få frågan om att få åka. 

§11 

Övriga frågor   

• En mindre variant av SO Games planeras i Umeå i juni, där kommer 

vissa idrotter att finnas med. Mer info kommer om detta framöver. 

 

§12 

Nästa möte  Beslutades att: nästa möte blir den 19 januari kl: 18.00 digitalt och att då 

bjuda in valberedningen. 

 

§13 

Avslutning Ordförande Johannes Dock önskade en god jul och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

  

Marcus Holm  Johannes Dock Richard Nobel  

Sekreterare   Ordförande  Ledamot 

 

 


