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S T Y R E L S E N 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande: 
 
Ordförande Leif Andersson 
 
Vice ordförande Anja Malming 
 
Ledamöter Jenni Ek  (t.o.m. 2021.03.24) 
 Tore Nilsson 
 Carina Eriksson  
 Imre Czifrik (fr.o.m. 2021.03.24) 
Suppleanter Alexander Rådlund (fr.o.m. 2021.03.24)  
 
Sekreterare(adjungerad) Peter Malmberg 
 

 

A R B E T S U T S K O T T 
Arbetsutskottet har under verksamhetsåret bestått av följande: 
 
Ordförande Leif Andersson 
Vice ordförande Anja Malming 
Adjungerad Peter Malmberg 
 

 

V A L B E R E D N I N G 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av följande: 
 

Leif Andersson/sammankallande  
 

 
R E V I S O R E R 
Revisor Leif Andersson (HGIF Tre Hjärtan) 
 Bengt Johansson (HI Falkenberg) 
Revisorssuppleant Sven-Erik Bergqvist (Varbergs HI) 
 
 
 
K A N S L I  O C H  A N S T Ä LL D  P E R S O N A L 
Konsulent Peter Malmberg 
Kontorist Alexandra Velegi 
 
 
M Ö T E N 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva och arbetsutskottet har haft elva protokollförda möten. 
Årsmötet fick, på grund av Coronapandemin, även i år hållas i digital form via den digitala plattformen Teams. Endast 
mötesfunktionärna samlades på Hallands Parasportförbunds kansli i Halmstad. 
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ANSLUTNA FÖRENINGAR 

Capricorn IC Varberg 
Falkenbergs Idrottsklubb Falkenberg 

Falkenbergs Innebandyklubb Falkenberg 
Falkenbergs Parasportförening Falkenberg 

Falkenbergs Simklubb Falkenberg 
Halmstads Bågskytteförening, handikappsektion Halmstad 

Halmstads BK Halmstad 

Halmstad Innebandyklubb Halmstad 
Halmstad BTK Halmstad 

HGIF Tre Hjärtan Halmstad 
Höks Handikappidrott Laholm 

Idrottsföreningen Kamraterna IV Halmstad 
Kungsbacka IF/Nybygget Kungsbacka 

SK Laxen Halmstad 
Snöstorps/Halmstad Skytteförening Halmstad 

Unite People FC Varberg 
Varbergs  Parasport Varberg 
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STRATEGI 2025 
I samband med förbundsmötet 2019 antogs en ny strategi för Svenska Parasportförbundet. Den går under namnet 
”Strategi 2025-En stark Parasport”. Strategin har tre övergripande mål: 
- Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse. 
- Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning. 
- Parasport Sverige – en garant för internationellt framgångsrik paraidrott. 
 
Hallands Parasportförbunds styrelse har beslutat sig för att prioritera de två första målen. Med dessa i åtanke har 
styrelsen tagit fram ett antal arbetsområden för de kommande åren. Dessa är: 
- Rekrytering 
- Organisationsutveckling 
- Tillgänglighet 
- Påverkansarbete 
- Utbildning/utveckling 
- Samverkan 
- Information 
Under tiden från årsmötet och framåt har styrelsen prioriterat några av arbetsområdena. Dessa är: 
- Tillgänglighet  
- Påverkansarbete 
- Utbildning/utveckling 
- Samverkan 
Till varje arbetsområde har verksamhetsansvariga inom styrelsen kopplats. 
 
IDROTTSVERKSAMHET 
Medlemmarna i föreningarna har kunnat välja på ett brett utbud av olika idrotter i Halland.  
Dessa idrotter är fördelade på sjutton föreningar runt om i Halland. På grund av Covid-19 har stora delar av 
tränings- och tävlingsutbudet för länets parasportföreningar blivit inställt under året. Bland annat fick SM-veckan i 
Halmstad återigen ställas in. HGIF Tre Hjärtan skulle ha stått som arrangör för boccian. 
 
Exempel på tävlingar som trots pandemin kunnat genomföras är Sverigeserien i rullstolsinnebandy där Halmstad 
IBK:s rullstolinnebandylag under hösten deltagit och även varit arrangör för ett par omgångar av serien. 
Därutöver har förbundet i samarbete med Hallands Innebandyförbund haft ett antal möten med länets 
parainnebandyföreningar i syfte att   uppmuntra dessa att starta en serie i stående innebandy för personer med en 
intellektuell funktionsnedsättning. Detta har än så länge inneburit ett begränsat antal matcher mellan ett fåtal 
föreningar. Förhoppningen är att antal lag och matcher ska utökas under 2022. 
 
PÅVERKANSARBETE 
Förbundet har med sin representation i det regionala handikapprådet varit med och försökt att påverka diverse 
beslut som rör målgruppen, till exempel när det gäller tillgänglighet. Under 2022 hoppas vi kunna genomföra ett 
större påverkansarbete i samverkan med RF-SISU Halland. 
 
FÖRENINGSSTÖD 
Som ett rekryteringsstöd till våra medlemsföreningar arrangerar förbundet i samverkan med Katrinebergs 
Folkhögskola varje år skolidrottsdagar för särskolan. Dessa går under namnet Special Olympic School days. Ett 
normalt år arrangerar förbundet tre sådana dagar, två på våren och en på hösten. På grund av Coronapandemin 
var vi tyvärr tvungna att ställa in vårens idrottsdagar, men under hösten kunde vi äntligen, efter ett och ett halvt 
år, återigen arrangera en idrottsdag. Temat för dagen var fotboll. Cirka 60 elever från särskolor i Halmstad, 
Falkenberg och Varberg deltog. 
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Under hösten genomförde förbundet i samverkan med Denise Cresso från projektet ”Vision&Motion” en prova på 
dag för att testköra en ny navigeringsapp för personer med en synnedsättning. Deltagarna samlades på Hallands 
Parasportförbunds kansli. Efter en kort presentation av samtliga deltagare, samt en kortare genomgång av appen 
påbörjade alla promenaden ner till Östra Stranden i Halmstad. Väl därnere fick deltagarna möjlighet att testa 
appens olika funktioner. Då det var en ganska kylslagen eftermiddag blev det en relativt kort vistelse på stranden. 
Därefter samlades alla återigen på Hallands Parasportförbunds kansli för en kortare utvärdering. 
Förhoppningen är att appen ska underlätta för personer med en synnedsättning att vara fysiskt aktiva. 

 
UTBILDNING 
Varje år arrangerar förbundet ett förhållandevis brett 
utbud av utbildningar, som i stor utsträckning styrs 
efter våra anslutna föreningars önskemål. Vi har som 
mål att tillgodose ett brett fält inom parasporten där 
man kan urskilja: 
• Funktionärsutbildningar 
• SkolinformationerAv kända skäl har vi inte kunnat 
genomföra detta i önskad omfattning, men en 
funktionärsutbildning genomfördes i början av oktober 
för elever på Katrinebergs Folkhögskola inför vår 
Special Olympic School day i fotboll. Vi har även varit 
ute på ett fåtal skolor och haft skolinformation kring 
Parasport. Vid dessa tillfällen har elever haft möjlighet 
att prova på att tex sitta i en rullstol och hur det är att 
ha en synnedsättning men ändå idrotta. 
 
KONFERENSER/MÖTE 
Att deltaga och själv arrangera diverse 
konferenser/möte är en relativt stor del av förbundets 
arbetsuppgift. I samband med att Covid-19 slog till i 
början av 2020 blev vi ”tvingade” att lära oss att 
genomföra och deltaga på konferenser och möten 
digitalt. Så här i backspegeln har detta varit en av de få 
positiva saker med pandemin.  
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Styrelsemöten och AU-möten har under 2021 till stora till stora delar varit digitala, med en ökad närvaro som 
följd. Även Svenska Parasportförbundets, RF-SISU:s och Region Hallands mötet blev digitala.  
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste konferenserna/mötena under året. 
 
SDF-möten med andra parasportdistriktsförbund 
I syfte att diskutera aktuella frågeställningar inför svenska Parasportförbundets digitala förbundsmöte 
medverkade Hallands Parasportförbundet vid ett par tillfälle i början av året på digitala möten med andra 
Parasportdisktriktsförbund. 
 
Svenska Parasportförbundets förbundsmöte maj 2020 
slutet av april höll programenligt Svenska Parasportförbundet sitt förbundsmöte. Mötet genomfördes för första 
gången i historien digitalt. Hallands Parasportförbund hade tre ombud på mötet. Det var Hallands 
Parasportförbunds ordförande Leif Andersson, vice ordförande Anja Malming samt ledamoten Imre Czifrik som 
representerade förbundet. 
 
Efter inledande formalia tog själva mötet vid. Svenska Parasportförbundets före detta ordförande Margareta 
Israelsson valdes till ordförande för mötet. En verksamhetsinriktning klubbades igenom för perioden 2021-2023. 
Inriktningen innehåller de tre mål som vår strategi 2025 föreskriver: 
 
-En nytänkande och stark kraft i idrottsrörelsen. 
-Ett livslångt idrottande. 
-Internationella framgångar för paraidrotten. 
 
Hallands Parasportförbund hade skickat in fyra av fem motioner till mötet. 
Den första hette ”Sänk trösklarna för ett aktivt liv” och gick ut på att vi vill att Svenska Parasportförbundet bidrar 
och stödjer de initiativ som bidrar till att på politisk väg förändra tillämpningen av de lagar och förordningar som 
försvårar för personer med en funktionsnedsättning att idrotta. Svenska Parasportförbundet skall bidra till att 
förutsättningarna till idrott stärks för målgruppen genom att ta ställning i den politiska debatten i frågan. Denna 
motion fick glädjande nog bifall av mötet. 
 
Den andra hette ” Inför ett SDF-stöd”. Motionens namn talar för sig själv. Idag går många distrikt på knäna och kan 
inte ha anställd personal av ekonomiska skäl. Samtidigt säger man från centralt håll att distriktsförbunden är 
jätteviktiga. Tyvärr kan vi konstatera att det finns en diskrepans mellan ord och handling i denna fråga då 
förbundsmötet röstade för avslag av motionen. 
 
Motion nummer tre hette ”Öppna upp förbundets idrottsutbud för personer med en NPF-diagnos”. Detta har vi 
motionerat om vid ett flertal förbundsmöte. Vi kan konstatera att förbundet har halkat efter i denna fråga. Man har 
under en längre period sagt från Parasport Sverige att detta är en fråga för hela idrottsrörelsen, samtidigt som 
man suttit med armarna i kors och väntat på att andra förbund skall gå före. Nu har detta blivit verklighet. Svenska 
Parasportförbundet borde i stället ha gått före i denna fråga och vara en förebild för de andra idrottsförbund och 
inte tvärtom. Vi fick dock igenom en halv seger i denna fråga då förbundsmötet beslöt att uppdra åt den 
tillträdande styrelsen att tillsammans med relevanta representanter utreda och framställa en motion till 
Riksidrottsmötet 2023 angående målgruppens möjlighet till idrott och hur detta skall organiseras. Denna motion 
hade dock fått en mycket större tyngd om motionärer själv hade visat att man tagit frågan på allvar. 
Motion nummer fyra hette ”Tid för reflektion” och är skriven utifrån att vi menar att det är hög tid att vi 
utvärderar och reflekterar kring vår så kallade inkluderingsprocess som vi arbetat med sedan 2013. Då processen 
varken har något konkret mål, färdriktning eller tidsplan hade detta varit högst önskvärt och nödvändigt. Detta är 
tyvärr Hallands Parasportförbund alldeles för ensamma om att tycka och därmed föll motionen. 
 
Den femte motionen var inskickad av Värmlands Parasportförbund och syftade till att säkra funktioner inom RF-
SISU när väl vi är framme vid vårt okända slutmål. Inte heller denna motion fick något gehör på mötet. 
 
Digitala konferenser om samsyn och samverkan med RF-SISU Halland och SDF i Halland. 
Hallands Parasportförbund är med i RF-SISU Hallands arbete kring ”samsyn och samverkan”. Arbetet går i korthet 
ut på att hitta en samsyn och samverkan kring att motverka tidig specialisering och att göra det enklare för barn 
och ungdomar att hålla på med många olika idrotter samtidigt. Förbundet har under året haft möte med RF-SISU 
Halland och andra SDF, men även med förbundets anslutna föreningar, för att diskutera olika frågeställningar som 
rör utmaningar kopplade till detta. 
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Digitala möten och en fysisk konferens om Halländska överenskommelsen. 
I samband med att Hallands Parasportförbund i maj 2019 valde att skriva under den Halländska 
överenskommelsen valdes förbundets ordförande Leif Andersson in i en arbetsgrupp som skall föra arbetet 
framåt. Leif Andersson har under 2021 fortsatt att sitta med i arbetsgruppen. Med anledning av det har Leif 
Andersson under året deltagit på ett flertal digitala möten och en fysisk konferens. Arbetsgruppen bland annat 
arbetar med psykisk hälsa och demokratibegreppet. 
 
Paneldebatt om Paraportens betydelse 
I slutet av juni i samband med att SM-veckan skulle gått av stapeln i Halmstad medverkade förbundet i ett 
panelsamtal på Halmstad Teater. Temat var idrottens betydelse för personer med en funktionsnedsättning. 
 
Digitala möten med Svenska Parasportförbundet 
Under hösten inbjöd Svenska Parasportförbund till tre digitala möten med förbundets SDF. Mötena innehöll en 
blandning av diskussion kring aktuella frågeställningar och utbildningsblock. 
 
Digital framtidskväll för anslutna föreningar 
Under hösten inbjöd förbundet anslutna föreningar till en digital framtidskväll. Då diskuterades bland annat läget i 
föreningarna och hur vi tillsammans kan arbete vidare med återstarten efter pandemin. Ett andra steg i denna 
process blir en fysisk konferens i början av 2022. 

 
Möte med RF-SISU Halland och Svenska Parasportförbundet 
I december hade vi ett möte med representanter från RF-SISU Halland och Svenska Parasportförbundet för att 
diskutera frågor där vi kan kroka arm. Vi kom fram till att vi under 2022 ska hjälpas åt med politisk påverkan i 
frågor som rör personer med en funktionsnedsättning.  
 
SDF-möte med RF-SISU Halland 
RF-SISU Halland har vid två tillfälle kallat länets SDF till digitala möten för att informera och diskutera aktuella 
beslut och frågor inom svensk idrott. Givetvis har förbundet varit representerade vid dessa tillfällen. 
 

 
Idrottsforum 
I mitten av november arrangerade RF-SISU Halland 
sitt årliga idrottsforum. Denna gång i Halmstad. 
Idrottsforum består av att stort antal intressanta 
föreläsningar med tillhörande diskussioner. 
Konferensen är även viktigt för framtida 
nätverksbyggande. Hallands Parasportförbund 
representerades av Carina Eriksson, Tore Nilsson 
och Imre Czifrik. 
 
SAMVERKAN 
Ensam är inte stark. För en relativt liten organisation 
som Hallands Parasportförbund är det viktigt att 
samverka med andra organisationer för att vår 
målgrupp skall få ut så mycket som möjligt av 
förbundets arbete. 
 
 

Halländska överenskommelsen 
I maj 2019 valde Hallands Parasportförbund att skriva under den Halländska överenskommelsen. I dagsläget är 
det cirka 40 organisationer i Halland som valt att skriva under den. I samband med att förbundet skrev under 
avtalet valdes förbundets ordförande in som suppleant i arbetsgruppen för nätverket. Syftet med nätverket är 
skapa bättre samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Förbundets ordförande, Leif Andersson, har under 
det gågna året suttit med i den Halländska överenskommelsens arbetsgrupp. Detta har inneburit ett relativt stort 
antal digitala möten och även en fysik konferensen. Mycket av arbetsgruppens fokus har legat på psykisk hälsa. I 
slutet av 2021 blev Leif vald för ytterligare en ettårsperiod i arbetsgruppen. 
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Samsyn- En starkare Halländsk idrott 
Hallands fotbollsförbund, Hallands Handbollsförbund och Hallands Innebandyförbund tog under 2019 initiativ till 
dialogmöten mellan distriktsidrottsförbunden (SDF) i länet i syfte att så många SDF som möjligt skall samverka för 
att motverka tidig specialisering och göra det enklare för barn och ungdomar att hålla på med många olika idrotter 
samtidigt. Hallands Parasportförbund har givetvis medverkat i arbetet under 2021. Detta har inneburit möten 
med RF-SISU Halland tillsammans med andra SDF, men även möten i frågan med våra anslutna föreningar 
 
Samverkan mellan Hallands Parasportförbund och Högskolan i Halmstad 
Hallands Parasportförbund och Högskolan i Halmstad undertecknade under hösten 2020 en avsiktsförklaring för 
att främja, utveckla och utvidga samverkan mellan Hallands Parasportförbund och Högskolan i Halmstad, 
Akademin för Hälsa och välfärd (HOV) och särskilt Hälsopedagogiskt program (HPP), Idrotts- och 
motionspsykologiskt program (PIM). Under 2021 har samarbetet bland annat inneburit att idrottskonsulenten 
medverkat vid utbildning på Högskolan i Halmstad, elever har haft möjlighet att göra studiebesök i förbundets 
anslutna föreningar och elever har fått viss handledning av förbundet vid uppsatsskrivande. Som ett led i 
samverkan med Högskolan i Halmstad sitter dessutom en representant från förbundet med i en referensgrupp för 
ett internationellt projekt som heter ” kan du se in i framtiden?”. Projektet riktar sig till personer över 65 år med 
en synnedsättning till följd av en åldersrelaterad sjukdom. Dessa personer ska erbjudas någon form av fysisk 
aktivitet. Därefter ska forskarna försöka ta reda på om och i så fall vilka fördelar som fysisk arkivet har för dessa 
individer. 
 
MEDIA/INFORMATION 
Syns man inte så finns man inte! För alla organisationer är det viktigt att synas. Betydelsen av att synas på ”nätet” 
och främst sociala medier har ökat i betydelse de senaste åren. Förbundet har arbetat för att hänga med i den 
utvecklingen. Samtidigt är det viktigt att inte underskatta det personliga mötet med vår målgrupp 
 
 

 
Äppelveckan 
Varje år arrangerar Varbergs Stadsbibliotek 
den s.k. äppelveckan. Under denna vecka 
uppmärksammas olika 
funktionsnedsättningar och hur det är att 
leva med dessa. I år medverkade förbundet 
både med informationsmaterial, samt att vi 
var på plats en dag då besökare hade 
möjlighet att prova hur det är att köra en 
rullstol. För ändamålet hade vi gjort en 
kortare hinderbana med hjälp av koner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förbundstidningen Time Out 
Förbundets tidning utkommer kommer ut fyra gånger per år. Tidningen är numera digital och sprids främst via 
förbundets hemsida och Facebooksida. Tidningen bevakar händelser kring idrott och funktionedsättning och lyfter 
fram goda exempel som förhoppningsvis lockar till fler utövare. En redaktion planerar arbetet. Tidningens avtal 
med en reklambyrå genererar stor möjlighet till utveckling av Hallands Parasportförbunds arbete.  
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Sociala medier 
I dagens samhälle är det av stor vikt att synas på sociala 
medier. Förbundet har under året fortsatt att utveckla sina 
sidor på Facebook och Instagram. 
 
UTMÄRKELSER 
Jubileumsfondens stipendier 
I samband med förbundets årsmöte delade Jubileumsfonden 
ut priser.  
Priset till ”Årets förening” 2020 gick till Varbergs Parasport. 
Priset ”Årets ledare” 2020 gick till Jenni Ek, Varbergs 
Parasport och priset till ”Årets aktiv” 2020 gick till Tobias 
Bengtsson, Varbergs Parasport. 
 
Bergenstråhles stipendium 
Bergenstråhles stipendium, som varje år 
tilldelas en lovande parasportungdom, 
mottogs av Anton Olsson från Falkenbergs 
Parasportförening.
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Slutord 
Under större delen av året har pandemin fortsatt hindrat oss på flera plan i vår verksamhet. Inställda 
projekt, Special Olympic school Days och skolinformationer för att nämna några. Vi har däremot utökat 
vårt kontaktnät genom digitala möten. Vi har under perioden haft digitala styrelsemöten. Vi lyckades att 
genomföra ett skolbesök i Laholm och en special olympic school day med temat fotboll på Katrinebergs 
folkhögskola, ett synskadeprojekt i Halmstad samt deltagande på äppelveckan på komedianten i Varberg. 
Våra samverkanspartners träffar vi allt som oftast digitalt. Från slutet av september har arbetet mest 
bestått i återstartsprojekt för oss som förbund och för föreningarna i Halland. Tyvärr blev regeringen 
tvungen att återinföra nya restriktioner från och i december förra året.  Det känns lite vemodigt att hela 
tiden slåss mot pandemin, men det gäller att inte ge sig. Vi måste ställa om vår verksamhet och arbeta 
vidare med hänsyn till de restriktioner vi blir ombedda att följa.  
 
Hallands Parasportförbund 
Halmstad mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….                      ………………………….                             …………………………. 
Leif Andersson                                            Anja Malming  Imre Czifrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….                    ………………………….                                       
Carina Eriksson                    Tore Nilsson           
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