
Årsmötet genomfördes smidigt med 
Kenneth Andersson som mötesord‐
förande. Den nya styrelsen presen‐
teras på annan plats i nyhetsbrevet. 
Åsa Ögren från Västerbottens 
Idrottsförbund gästade oss och 
berättade om Riksidrottsförbundets 
och Västerbottens Idrottsförbunds 
verksamhet och inriktning de 
kommande åren. 

Inkludering är ett av de prioriterade 
områdena! Åsa blev några veckor 
senare vald till ordförande för Väs‐
terbottens Idrottsförbund och SISU. 
Grattis och lycka till!

Den nya styrelsen har följande sam‐
mansättning.

Ordförande: 
Kjell Thelberg, omval
Ledamöter: 
Zarah Routledge Gunnarsson, omval
Jan Viktorsson, nyval
Håkan Johansson, nyval 
(tidigare suppleant)
Kristin Jonsson, återstår 1 år
Tomas Rönnblom, återstår 1 år
Sofie Edberg, återstår 1 år
Suppleanter:
Eila Nilsson, Skelleftehamn, omval
Lena Stina Forsell Tegsnäset, nyval
Beatrice Lindberg, Umeå, nyval
Revisor/revisorsuppleant:
Eskil Tåg, omval
Ewy Lindgren/Henningstedt, nyval

Vi hälsar våra nya styrelsemedlem‐
mar välkomna!
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Sommaren står för dörren Tiden går fort, 
ibland alltför fort. Det var inte länge sedan vi 
hade vårt årsmöte i Skellefteå i samband med 
VinterSM-veckan och vårt rullstolls-SM i innebandy. 

Ett stort tack till Parasport Skellefteå för ett väl 
genomfört SM-arrangemang och till IKSU 
rullstolsinnebandy som tog hem bronsmedaljerna.

Ungdomsråd. För att öka våra 
unga deltagares inflytande i verk‐
samheten både i distriktet och i före‐
ningarna beslutade årsmötet att 
starta ett 2-årigt projekt med temat 
Ungas delaktighet/ungdomsråd.
Projektmedel kommer att sökas och 
projektet startar till hösten med 
Lycksele, Skellefteå och 
Umeå som baser. 

Erasmus + projekt.
Västerbottens idrottsförbund och 
Parasport Västerbotten har tilldelats 
ett EU projekt : My Best Sports Day.
Projektets idé är att stimulera fysisk 
aktivitet hos barn med en funktions‐
nedsättning samt att främja nationell 
traditionell idrott inom EU. Det är 
totalt fem projekts partners från, 
Slovenien, Portugal, Italien och Turkiet.
Tanken är att utbyta olika nationella 
idrotter på egna aktivitetsdagar. 
Vi kommer att introdusera vid olika 
tillfällen dessa anpassadse 
nationella idrotter. Våren 2019 tar 
projektet slut.
På Special Olympic School Day 
2019 kommer vi att ge många 
elever chansen att prova 
dessa traditionella idrotter. 

Om du blev nyfiken på detta projekt, 
kontakta då Sofie Gustafsson på 
Parasport kansliet

Friidrottsläger 24 -26 augusti
Kerstin & Stures Parasportcamp på 
Campus i Umeå.
Alla friidrotts intresserade är 
välkomna.Det finns flera olika 
”paket” att välja mellan.
Umedalens IF kommer med sina 
duktiga ledare. Kontakta Sofie på 
kansliet för mer info.

Umeå Fotbolls Festival 28 juli
MSK United har bjudit in Skellefteå för 
en spännande fotbollsdag uppe på fäl‐
tet på Mariehem. Kom gärna och heja!

Skellefteå Fotbollscup 1 sept.
Skellefteå Parasport har bjudit in alla 
fotbollsspelare i Norrland till en fantas‐
tiskt dag med fotbollen i centrum.

Lycksele HIF Sommar Idrottsskola
Ledare Lena –Stina har startat en 
idrottskola under sommaren i 
Vindeln. Där alla olika para-idrotter 
och även kulturinslag kommer att 
genomföras. Bor du i närheten av 
Vindeln är du välkommen att hoppa in 
när som helst. 
Ring Lena –Stina 070-684 67 15

GDPR
Om du vill avsäga dig 
kommande nyhetsbrev.
Skicka ett epost till:
sofie.gustafsson@parasport.se
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Vår verksamhetsplan 
för 2018 är i stort sett densamma som föregående år. Dvs att vi ska 
prioritera att rekrytera och behålla medlemmar/deltagare och ledare, vara 
en röst för anläggningar och redskap för alla och en stark position i 
samhället. Det innebär bl a

 • Under året ska alla av våra medlemsföreningar kontaktas via 
besök eller telefon i syfte att följa upp och stimulera utveckling av                                
verksamheten.

 • Fortsatt arbete med inkludering. Minst 2 nya inkluderingsprojekt ska 
genomföras.

 • Kontakt med skolorna i länet kring elever med funktionsnedsättning. 
Minst 4 skolor ska ha kontaktats för information om parasport i syfte att 
rekrytera fler deltagare och medlemmar..

 • Skoltävlingen Special Olympic Schoolday för länets särskolor är ett 
viktigt arrangemang där många barn och ungdomar får möjlighet att 
prova olika idrotter. 

 • Special Olympics ska fortsätta att utvecklas i distriktet genom att vara 
drivande under skoltävlingen. Information om SO ska spridas till 
föreningar och nya medlemmar.

Målet är på sikt att kunna genomföra någon form av skoltävlingar 
både i Lycksele och Skellefteå och att Västerbotten deltar med minst 
en tävlande i SO-games 2018.. 

• Under året ska minst 5 utbildningar/föreläsningar genomföras

• För att lyckas med att utveckla vår verksamhet har vi behov av att 
samverka med andra organisationer och myndigheter. Under året ska 
minst 6 möten ha genomförts med beslutsfattare i kommun och 
landsting, andra organisationer och sponsorer.

Det viktigaste arbetet utförs ute i föreningarna. Vi i distriktsstyrelsen ska 
vara ett stöd och bollplan för er i verksamhetsfrågor, bidragsansökningar 
och kontakt med myndigheter – tveka inta att ta kontakt med kansliet eller 
någon i styrelsen!


