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Telefonmöte, +46 8 6710400
2015-06-16, 20.00–21.00

(möteskod 148625#)

Närvarande styrelseledamöter
Årsmöte

Birgitta Westerlind
Christoffer Hådén
Inger Eriksson
Jonathan Silvergran
Maria Gulliksson
Mona Knuth Jakobsson
Niklas Boman
Patric Hedlund
Staffan Angermund
Tom Sandgren
Ulf Eriksson

Härnösands SS
Timrå SK
Njurunda SS
SK Ägir
ÖASS
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1.

Mötets öppnande
Birgitta förklarade mötet för öppnat.

2.

Val av justeringsperson för mötet
Patric Hedlund valdes till justerare för dagens möte.

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4.

Föregående mötesprotokoll
Saldo på postgirot: 300 068 kr
- Förväntade intäkter: Årsavgifter 35- 40 kkr.

X
X
X
X
X
X

Utstående fodringar (fakturor): 63 085 k
- Några fodringar har betalts (ca 10 000 kr) men ännu inte bokförts
Leverantörsfakturor som ligger för betalning: ca 10 000 kr.
5.

Aktuella frågor som kräver beslut
- Simlinjeassistentutbildning hösten 2015
Mötet beslutade att ge Niklas i uppdrag anordna plats, datum och lärare för en
Simlinjeassistentutbildning under hösten 2015.
- Hyra av tidtagningsutrustning
Mötet beslutade att fastställa dokumentet (Tidtagningsutrustning inom MNSF version 150616.docx)
som beskriver tillgängligheten på tidtagningsutrustning inom distriktet och villkoren kring
uthyrning. Dokumentet biläggs protokollet och läggs även upp på MNSF hemsida
(http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSimforbundet/Distrikt/MellannorrlandsSimforbund/ ).

6.

Ekonomirapport
Ingen rapport har inkommit och Jonathan var inte med på mötet.
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Information från förbundet
Birgitta har fått en förfrågan från SSF om att hjälpa till med att ordna ett tillfälle för SSF att komma
och informera om Simlinjen för klubbar i distriktet. Birgitta fortsätter att hålla kontakten och ett
tänkbart tillfälle skulle kunna vara för att möjliggöra ett större deltagande förmiddagen lördag den
5/9 i samband med Härnösim.
MNSF kommer att bli inbjudna till Idrottsforum i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland.
Inbjudningar kommer.

8.

Temapunkt styrelsemöte – Utbildningsplan
Niklas redovisade att det kommit en del enkätsvar (5 föreningar) kring utbildningar med intresse
främst kring Simlinjeassistentutbildning och Simlinjeinstruktör.
Simlinjeassistentutbildningen är den som önskas mest med totalt kring 20 personer har visat
intresse. Vad gäller utbildningsplats så vill ca 10 att det genomförs i Övik, ca 5 i Sundsvall och ca 5 i
Östersund.
Ett stort intresse visades också kring Simlinjeinstruktörsutbildningen och då i första hand kring
Simlinjeinstruktör 7-13 år. Niklas inväntar ytterligare några svar och sammanställer sedan
enkätsvaren.
Följande grova utbildningsplan föreslogs från Niklas
 Simlinjeassistent, hösten 2015
 Simlinjeinstruktör 7-13 år, våren 2016
 Simlinjeassistent, hösten 2016
 Simlinjesintruktör 2-8 år, våren 2017
Niklas fick i uppdrag att själv besluta som plats, datum och lärare för höstens
Simlinjeassistentutbildning och informera alla klubbar i distriktet om hela programmet
Birgitta kommer att i Härnösand anordna en enklare introduktionsdag för tidigare inte utbildade för
att ge dessa en möjlighet att prova på och känna efter innan de fattar beslut att påbörja den ganska
omfattande formella utbildningen inom Simlinjen. Birgitta tar hjälp av Niklas för anordna den
introduktionsdagen.
Funktionärsutbildning kommer att genomföras enligt den kalender som fastställts tidigare och vi
behöver påminna föreningarna direkt efter sommaren att anmäla deltagare.
- Distriktfunktionärsutbildning, 29-30/8 i Härnösand (Håkan Westrin)
- Tävlingsfunktionärsutbildning, 12/9 i Njurunda (Tom Sandgren)

9.

Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen
Kvarvarande arbetsuppgifter gicks igenom och justerades och bifogas protokollet. Några
kommentarer kring punkterna nedan.
Tränarmöte.
Birgitta har planerat ett möte med Emma och Maria för att hitta datum för tränarmötet.
Enkät till klubbarna kring MNSF
20-tal svar på enkäten med många synpunkter. Sista dag satt till midsommar
Dropbox
Instruktioner utskickade. Punkten KLAR.
Blixtljus vid start
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Pris för blixtutrustning ca 5 000 kronor. Inga hinder att använda vid tävlingar men förnärvarande
avvaktar distriktet inköp av utrustning men kan aktualiseras om behovet uppstår. Punkten KLAR
Hyra av tidtagningsutrustning
Mötet diskuterade anledningarna till de priser som är satta för att hyra utrustningarna vilket till
övervägande del beror de höga kostnaderna för inköp och underhåll av utrustningen. Ulf tog som
exempel att den utrustning SASS har köpt inte kommer att ha betalt sig när den är utsliten. De
alternativa kostnaderna för att hyra utrustning från t.ex. IC Control är mångdubbelt högre. Ett sätt
att minska kostnaderna för klubbarna är att på sikt utbilda operatörer för tidtagningen och även
ledande funktionärer vilket även är ett måste för att bredda och säkra framtidens tävlingar då det
just nu är ett mycket begränsat antal personer som deltar vid nästan alla tävlingar.
Mötet beslutade att fastställa dokumentet (Tidtagningsutrustning inom MNSF version 150616.docx) som
beskriver tillgängligheten på tidtagningsutrustning inom distriktet och villkoren kring uthyrning.
Dokumentet biläggs protokollet och läggs även upp på MNSF hemsida
(http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSimforbundet/Distrikt/MellannorrlandsSimforbund/ ). Punkten
KLAR
Tävlingskalender 2016
Ett första utkast på tävlingskalendern 2016 finns framtagen och Birgitta kommer att diskutera den
med Tränarrådet inom kort.
11.

Övriga frågor och inkomna ärenden
Hemsidan
Staffan har tittat över innehållet i den nuvarande hemsidan och börjat uppdatera gammal
information. Den uppdateringen fortsätter och alla uppmanas att skicka tips om information som
passar till hemsidan. Vid utskick av protokollet kommer alla klubbar att uppmanas att komma med
idéer om vilken information de vill se på hemsidan och även se till att en länk till sidan finns på
respektive klubbs hemsida.
SumSum region
Birgitta ber Håkan kolla upp och säkerställa att SumSim reg sanktioneras och Härnösands SS är
arrangör.
Höstsimiad, SK Ägir
Birgitta kollar med SK Ägir om den tävlingen kommer att genomföras enligt plan.
Möteskalender för styrelsen inklusive kända teman
12/8, klockan 20.00, tema Tävlingskalendern 2016
9/9, klockan 20.00, tema Enkäten till klubbarna kring MNSF
2-3/10, fysisk träff
21/10, klockan 20.00
25/11, klockan 20.00
13/1-16, klockan 20.00
Övriga möjliga teman är Open Water, Läger, Ekonomisk struktur, Idrottslyftet

10.

Information – vem informerar och till vilka
Tom informerar klubbarna om kommande funktionärsutbildningar
Staffan informerar om hemsidan och ber klubbarna om tips kring information dom vill se på
hemsidan
Klubbarna uppmuntras att passa på att åka och titta på SM i Sundsvall 1-5/7 då det inte är varje år
som den går av stapeln i Norrland och dessutom är det en SM-vecka i Sundsvall med många andra
idrotter att passa på att se.
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12.

Mötet avslutas
Birgitta avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat

Staffan Angermund,
Sekreterare MNSF

Patric Hedlund
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