
 

 

 
 

Sundsvall 2022-10-11 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västernorrlands 

Parasportförbund. 

    

Datum: 11 oktober kl.19:15 

   Plats: Teams (digitalt) 

 

 

Närvarande: Johannes Dock, Åke Blomqvist, Annelie Byfeldt, Malin Bodin, Pelle 

Bodin, Lennart Brandström (t.o.m.§10) och Richard Nobel. 

 

Anmält förhinder:  

 

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 Annelie Byfeldt 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 30 augusti lästes upp och lades till 

handlingarna. 

 

§6 

Ekonomi                      Kassörens rapporterade att: 

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

inga nya inköp är gjorda sedan förra mötet. 

  

• 2-3 dec kommer vi ha en Parasportkonferens tillsammans med RF-SISU 

Västernorrland i Söråker eller Höga Kusten hotellet. Fördelning av 

konferenskostnaden är att RF-SISU betalar 70% och Parasportförbundet 

30%. Hur stor kostnaden blir för oss beror på antalet deltagare. 

 

Beslutades att: godkänna den ekonomiska rapporten samt kostnaden för 

kommande konferens och att lägga ekonomin till handlingarna.   

 

 

 

 



 

 
 

 

§7 

Rapporter 

 

• Nya hemsidan 

Arbetet med nya hemsidan fortgår och vi kommer under v 43-45 få 

inloggning till sidan och dokument m.m. ska läggas in. Hemsidan ska i 

januari vara tillgänglig, 31 dec stängs Idrott online sidorna ner. 

   

• Innebandyutbildningen Sundsvall 

Söndagen den 18 september var det dags för innebandyutbildningen för 

tränare med inriktning parasport. Förmiddagen handlade om teori på 

Scandic Nord och efter lunch var det ett praktiskt pass med olika 

övningar i Timrå tennishall. Deltagarna kom från Sollefteå, Härnösand 

och Sundsvall och var 5 till antalet. 

 

• Idrottens dag Norrbackaskolan 

Under v: 39 var det idrottsvecka på Norrbackaskolan grundsär, under 

veckan fick eleverna prova olika anpassade aktiviteter som Racerunner, 

Cornhole, hinderbana med flera. Idrottsveckan avslutades på fredagen 

med Idrottens dag, Idrottens dag sker den 30 september på skolor runt 

om i Sverige. 

 

• Utvecklingskonferens innebandy i Gävle 

Inbjudna att delta på konferensen var anställda inom parasportens SDF 

och innebandys SDF, ett 15-tal personer deltog. 

Svensk innebandy berättade hur inkluderings arbetet fortgår och man 

har förhoppningar att parainnebandyn ska vara inkluderad år 2026. Det 

finns även möjlighet att söka återstartsstöd för föreningar som är 

medlemmar i Svenska Innebandyförbundet. Konferensen avslutades 

med en paneldebatt mellan RF-SISU ordföranden Björn Eriksson och 

Svenska Parasportförbundet ordförande Åsa Linares Norlin. Från 

Västernorrland deltog konsulenten och Miriam Maul, Västernorrlands 

Innebandyförbund. 

  

• Träff Västerbottens Parasport 

På vår senaste träff den 8 september pratade vi vidare om samarbete 

emellan oss. Vi kollar på att starta ett utbyte mellan Själevads IK som 

nyligen startat upp parafotboll och Mariehem SK. Vi ska undersöka om 

det finns intresse i Västernorrland att åka till Umeå den 19 november 

för en introduktion i EL-innebandy. Västerbotten undersöker intresse 

för att komma till Timrå och testa Framefotboll. 

 

• Parasportkonferens 2-3 dec i Västernorrland 

2-3 dec är det en Parasportkonferens i Söråker. Till konferensen 

kommer både parasportföreningar och föreningar som är intresserade av 

att starta upp parasport välkomna. Där kommer vi erbjuda en utbildning 

som heter inkluderande ledarskap för att möta idrottare med 

funktionsnedsättning, prova på aktiviteter och samtal kring 

arrangemang om parasportens dag under 2023. Konferensen kommer 

vara kostnadsfri. 

 



 

 

 

 

• SDF träff 22 september 

På Svenska Parasportförbundets SDF träff den 22 september 

informerades det om hur återstartsstöden till föreningarna sökts runt om 

i landet. Vi gick också igenom utvärderingen från SOG i Malmö, 

Parasportförbundet gav info om den kommande ordförande konferensen 

i Knivsta 22-23 oktober. Det informerades också om kommande längd 

och skidskytte VM i Östersund 21-29 januari.   

 

• Fritidsbanken Örnsköldsvik 

Ett visst samarbete har startat med fritidsbanken i Örnsköldsvik. Dom 

har fått låna en Racerunningcykel av oss och vi har skänkt ett 

dragkampsrep till dom. 

 

§8 

Inköp materialpoolen Förslag på inköp till materialpoolen 

- 1st Cornholespel á 2495kr  

- 1st Portabel nätsarg för fotboll 3-manna: 27.000kr 

Summa inköp: 29495kr  

 

Beslutades att: godkänna ovanstående förslag till inköp samt att Lennart 

Brandström och konsulenten undersöker 2 specialdesignade 

Cornholespel med vår logga på till nästa möte. 

 

§9 

Friskvårdspeng 2022 Tidigare år har friskvårdspengen för konsulenten varit 1200kr. 

Förslaget för år 2022 är att friskvårdpengen skall vara oförändrad, dvs 

1200kr. 

 

Beslutades att: godkänna förslaget på 1200kr gällande friskvårdspeng, 

 

§10 

Skrivelser    

• Inga skrivelser har inkommit. 

 

§11 

Övriga frågor   

• Inga övriga frågor fanns 

 

§12 

Nästa möte  Beslutades att: nästa möte blir den 24 november kl 18.30 på Teams. 

Konsulenten ordnar med fikapeng till styrelsen med ett presentkort på 

200kr/ledamot som skickas ut via post. 

§13 

Avslutning Ordförande Johannes Dock tackade för ordet och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

  

Marcus Holm  Johannes Dock Annelie Byfeldt  

Sekreterare   Ordförande  Ledamot 

 

 


