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Protokoll
Styrelsemöte MNSF

Protokoll - Styrelsemöte MNSF, verksamhetsåret 2019
Plats: Skype, klockan 20.00 – 21.30
Datum: 2019-09-10
Närvarande
Jan Jonasson
Birgitta Westerlind
Inger Eriksson
Tommy Eriksson
Putte Eby
Niklas Boman
Sophie Lai
Jenny Ramkrans
Joel Bäckman
Kristoffer Engström
Malin Nordlander
Dennis Wikström

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Adjungerad

Njurunda SS
Härnösands SS
Njurunda SS
Höga Kusten SS
SK Ägir
Härnösands SS
Sundsvalls SS
Örnsköldsviks ASS
Timrå SK
Sollefteå ASS
Sundsvalls SS
SSF

25/5
Träff
X
X

X
X
X
X

10/6 19/8 10/9
Skype Skype Skype
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnar möte

2.

Val av sekreterare och justeringsperson för mötet
Sophie valdes till sekreterare för dagens möte.
Birgitta och Malin valdes till justerare för dagens möte.

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Datum 6/10 är fel. Tommy Eriksson tillhör Högakusten inte ÖASS.

5.

Inkomna handlingar och information
Niklas har information som kursledare behandlas nästa möte.
Teaterföreningen Äsch ansökan ligger bordlagt hos SSF. Inväntar mer information.

6.

Utvecklingskonsult informerar
Umeå simforum var lyckat. Enade om att fortsätta arrangera ett gemensamt simidrottsforum.
Utveckla genom att dela upp föreningarna i helt ideella och anställda tränare i föreningar. Glapp
mellan simtränare/Siminstruktörer. UK har varit på introduktionsmöte på SSF. Intresset för de fem
simidrotterna ökar. Planerar att köra något för unga simledare och simidrott under v. 47 i Sundsvall.
UK funderar omkring tränarrådsmöte under hösten. Har haft kontakt med mindre klubbar. Kul med
aktiva mindre klubbar med nyfikna frågor.

7.

Temapunkt styrelsemöte
Tävlingskalender: Utskickad via e-mail. NM 25m bassäng i Härnösand. Sollefteå är svåra att få tag
på så för tillfället är Risösim bortplockad i kalendern 2020. Vi behöver fler arrangörsklubbar för att
kunna utöka distriktet.
Dennis: Staffan skickade ut ett utkast till tävlingskommittén om förnyade kvaltider till NM. Till
hösten är det upp till Härnösand hur dem vill lägga upp tävlingen då Staffan erbjudit statistiskt
underlag på hur många starter NM kortbarn kommer kunna dra. Kvaltiderna har tagits fram för NM
långbana 2020.
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Styrelsen beslutar att Tävlingskalendern sanktionernas enligt bilaga 1.
Simmarting:
Staffan har tagit fram ett underlag om hur vi formellt ska kunna jobba vidare med i simmartiget.
Svårt för Jan att få kontakt med Norrland ordförande för att kunna gå vidare om tinget ska vara eller
inte vara inför ett beslutsmöte. Ber Staffan ta fram ”Hur kan ett ting se ut i framtiden?” Styrelsen
jobbar sedan fram ett förslag som MNSF vill lägga fram till Norrland vid ett nyare ting.
Träningsläger MNSF:
Dennis: SSF har riktlinjer för Regionsläger – 650 fina poäng, 7 Simmare i Norrland. MNSF kan inte
använda oss av dem riktlinjerna. Breddläger yngre, inga problem att arrangera. Intresset på äldre är
dåligt. Föreslår att breddläger äldre ska arrangeras av tränare.
Inger tänker att MNSF tar in tränare från någon utifrån distriktet som kan hålla i lägret. Malin
känner att läger ska kvalitétssäkra för att dem ska kunna utvecklas och vilja komma tillbaka.
Lägga frågan i ett tränarråd under hösten. Breddläger Yngre. Eventuellt tränarråd på Sälsimmet.
Sophie får uppgift att sammankalla till ett tränarråd inom en månad. Konkret förslag på hur lägret
ska se ut. Diskutera hur ett eventuellt elitläger ska se ut. Innehåll, var och när. Enligt styrelsens
beslut. Presentation i November/December.
Nätverk för våra helt ideella föreningar:
De har inte så djupa kunskaper om hur svensk simning fungerar och vi måste hjälpa dem att
navigera det landskapet. Framförallt klubbar med väldigt få medlemmar. Syftet är att göra det
lättare för dem att utvecklas på deras egna villkor. Joel tycker det måste fyllas med något viktigt.
Joel tänker att dem har samma problematik som större klubbar men i en mindre skala men hur ska
man få antalet simmare att kunna delta på ett och samma sätt.
Dennis: utmaning att hitta rätt forum. Från Simidrottsforum vet vi att de ideella föreningarna
saknade ett bra spår för deras organisationsutveckling. En bra start på detta nätverk. Vad vill dem
mindre klubbarna ha? Sophie föreslog en facebok grupp för tränare i MNSF.
Dennis, Jan och Joel skapar ett ”råd” för att titta på tankar på detta för att jobba med detta inför
simidrottsforum 2020. Alla tränare ska bli inbjudna till tränarråd.
8.

Ekonomisk rapport
Ekonomin är god. I kassa 293851 kr. Utgående betalningar 34458 kr. Till faktureringar 118400.
Mycket av pengarna går till Norrlands projektet. Läger finns budgeterat för men har nyttjat väldigt
lite. Minus resultat var lagt men nu ser det inte ut att det blir så.

9.

Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen

10.

Utbildning
Funktionärsutbildning
Fler funktionärer måste in i alla föreningar.
Ledarutbildning
Niklas jobbar vidare med det jobbet.

11.

Aktuella frågor som kräver beslut
Tävlingskalendern 2020 behöver sanktioneras
Skapa nätverk för ideella föreningar till Simidrottsforum 2020 (UK, Joel och Jan)
Tränarråd för träningslägger (framförallt breddläger Äldre) (Sophie och UK) förslag till MNSF i
November 2019.
BESLUT:
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Tävlingskalendern 2020 är godkänd och sanktionerad.
UK, Joel och Jan jobbar samman ett nätverk för ideella föreningar
Sophie och UK tittar på Skypemöte för tränarråd för att diskutera breddläger.
12.

Övriga frågor

13.

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat

Sophie Lai

Birgitta Westerlind/Malin Norlander
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