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Protokoll från möte med FS Parasport Sverige, möte nr 12 2019 
 
Deltagare:  
Åsa Llinares- Norlin 
Patrik Modin 
Ellis Kiwi 
Karin Olsson Sandberg 
Harriet Tiderman Säfwenberg 
Thomas Wilhelm 
Johan Strid 
Gerda Nilsson Tjernström 
Ulrika Askengren 
Henrik Hjelmberg 
 
Del av mötet 
Jöran Hägglund §112 
 
Förhinder, röst via ombud 
Mathias Kemi 
Jan Björfeldt 
 
 
Informations och beslutsmöte 2019-12-19 kl 19.00 
 
§108  Mötets öppnande, Åsa förklarar mötet öppnat.  
 
§109  Mötet utser Ulrika Askengren till protokollförare.  
 
§110  Mötet väljer Thomas Wilhelm till  justeringsperson jämte ordförande. 
 
§111  Mötet godkänner den föreslagna dagordningen. 
 
§112  Information av politiska beslut.  
 
  Sedan tidigare står det klart att Parasport Sverige inte fått någon statlig offentlig 

finansiering. Jöran Hägglund, Landshövning Jämtlands län redogjorde för hur 
nyheten att SOWWG2021 troligtvis behöver ställas in med anledning av detta har 
landat i Jämtland/Härjedalen. Företrädare för Region Jämtland Härjedalen samt 
kommunföreträdare för Åre och Östersunds kommun skulle vilja göra ett samlat 
försök för att kunna få statliga medel.  

 
  FS tackar för den muntliga rapporten. 
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§113  Statusrapport SOSIG 2020 och SOWWG2021 
 

 Gerda Nilsson Tjernström, Games Mangager SOWWG2021 redogjorde för status 
gällande planingen inför de båda eventen med fokus på intäkter och förändringar 
sedan tidigare.  

 
 Harriet Tiderman Säfwenberg redogjorde från dagens styrelsemötet med 
föreningen.  
 
FS tackar för rapporten 
 

§113.1 
Förslag till beslut. Styrelsen ställdes inför två möjliga alternativ: 
 
Alternativ 1, Beslutsförslag 2022 
Att uppdra till generalsekreteraren  
 

- Att arbeta för att Special Olympics World Winter Games genomförs i januari 

2022 

- Att genomföra Special Olympics Invitational Games 2020 

- Att varannan vecka rapportera till styrelsen om arbetet 

- Att tillsammans med regionala och lokala politiska företrädare arbeta för ett 

statligt stöd till Special Olympics World Winter Games med målet att säkra cirka 

50 % av projektets kostnader (idag är 27 % säkrat) 

- Att senast den 31 mars besluta om att fortsätta arbetet med Special Olympics 

World Winter Games 2022 

- Att Parasport Sverige under perioden fram till den 31 mars 2020 driver 

projektet och att styrelsen för föreningen Special Olympics World Winter 

Games involveras i arbetet i den utsträckning de önskar 

 
Alternativ 2 Beslutsförslag ställ in 
Att uppdra till generalsekretaren  
 

- Att genomföra Special Olympics Invitational Games 2020 

- Att avveckla arbetet med att genomföra Special Olympics World Winter Games 

2021 så snabbt som är möjligt utan att kvaliteten på Special Olympics 

Invitational Games 2020 påverkas negativt 

- Att varannan vecka rapportera till styrelsen om arbetet 

- Att rikta ett stort tack till alla de som på olika sätt har medverkat i och stöttat 

Parasport Sveriges ambition att genomföra Special Olympics World Winter 

Games 

- Att återkomma till styrelsen i februari med en plan för hur Parasport Sverige ska 

hämta hem förlusten 
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- Att i bred samverkan med offentliga och andra aktörer ta fram en handlingsplan 

för hur Parasport Sverige ska fortsätta att arbeta med en folkhälsosatsning för 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

 

FS beslutar enhälligt enligt alternativ 2. 

 
 
§114  Övriga frågor 

 Kommunikationsplan.  
Kommunikationschef Henrik Hjelmberg redogjorde för att kommunikationsplanen 
nu kommer att uppdateras utefter beslutet. Johan Strid, GS Parasport Sverige 
kommer att vara avsändare. Kommunikationsplanen aktiveras direkt efter 
styrelsemötet.  

 
   
§115   Avslutning. Åsa Llinares- Norlin tackar styrelsen för stort engagemang i detta 

svåra beslut och betonar hur viktigt det är att vi fortsätter arbetet kring 
folkhälsosatsningen för den här målgruppen.  

 
 
 
 
Protokollförare  
 
Ulrika Askengren 
 
 
Mötesordförande 
 
Åsa Llinares-Norlin 
 
 
Justerare  
 
Thomas Willhelm  
 
 
 
 
 
 
 


