
Dags att nominera till våra stipendier Parasport Västerbotten delar årligen ut stipendium till Årets 
Parasportare, Årets Parasportledare och Årets Parasportförening. Det är nu dags att skicka in förslag till dessa 
utmärkelser. Senast 15 januari vill vi ha era förslag. Kriterier för de olika stipendierna framgår av bilagan.

Årsmötet
Boka redan nu in 24 mars 2018 Års‐
mötet hålls i Skellefteå i samband med 
Vinter SM-veckan. Inbjudan, kallelse 
och årsmöteshandlingar kommer i bör‐
jan av 2018.

Valberedningen
Valberedningen tar tacksamt emot 
namnförslag till styrelsen. Har du 
något/några förslag så kontakta val‐
beredningens ordförande 
Birgit Högberg tel. 070-655 52 00.

Besök hos Parasport Skellefteå
Ordförande Kjell och konsulent Sofie 
besökte för en tid sedan Parasport 
Skellefteås styrelse för att informera om

förbundets verksamhet och ta dela 
av Skellefteås verksamhet och 
synpunkter på förbundet. 
Vi besöker gärna fler föreningar – 
kontakta oss om ni vill ha besök.

Utvecklingsprojekt Norr
Vi har av Parasport Sverige beviljats 
50 000 kr för ett projekt kallat Utveck‐
lingsprojekt Norr. Projektets syfte är 
att utveckla Parasporten i norra läns‐
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delen. Tanken är att träffa politiker, 
tjänstemän och idrottsföreningar i 
Skellefteå, Robertsfors, Malå, Norsjö 
och Storuman för att informera om 
Parasport, hitta samarbetsformer och 
genomföra prova-på-dagar.

Special Olympics Day 2018
Torsdag 15 mars genomförs i Umeå 
Special Olympics Day för 
länets alla särskolor. 

Besök hos Funktionsrätt 
Västerbotten
Sofie Edberg och Kjell Thelberg be‐
sökte för en tid sedan Funktionsrätt
Vb ordförandemöte. Vi fick möjlighet 
att berätta om Parasport och viken 
av att våra gemensamma målgrup‐
per ges möjlighet till fysiska aktivite‐
ter och social samvaro. Vi pratade 
också om vikten av samverkan/sam‐
arbete mellan våra organisationer.

Sök kommunala bidrag
Glöm inte att föra närvaro på 
era aktiviteter och söka kommunalt 
och statligt aktivitetsbidrag. Ta kon‐
takt med era kommuner och ta reda 
på vad som gäller för 

aktivitetsbidraget och vilka andra 
bidrag ni har möjlighet att söka. 
Behöver ni hjälp – kontakta oss.

HJÄLP!
Vi vill så gärna sprida information 
om vad som händer i era förening‐
ar. Skicka oss några rader och 
gärna några bilder så att vi via vår 
hemsida och Facebook kan berät‐
ta vad som händer i 
Parasportlänet.

SM–veckan 24-25 mars 
2018 Skellefteå
Runnstollsinnebandy kommer att 
spelas kvalspel på lördag den 24 
mars i Campushallen. Final kom‐
mer att TV sändas 11.00–13.00 
på söndagen den 25 mars i Edda‐
hallen. Varmt välkomna!

Friidrottsläger 
Umedalens IF i samarbete med 
Parasport Västerbotten genomför‐
de ett barn och ungdomsläger 
11-12 november. Åtta ledare inspi‐
rerade elva barn och ungdomar i 
alla olik friidrottsgrenar. 

Sofie Gustafsson
070-528 05 43

sofie.gustafsson@parasport.se


