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Styrelsemöte MNSF

Protokoll - Styrelsemöte MNSF
Plats: Telefon
Datum: 2015-12-09

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
KFUM Kometerna

X
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X
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X
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Sollefteå ASS

X
X

X

X

19/5
X

16/6
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X

X
X
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X
X
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1.

Mötets öppnande
Birgitta förklarade mötet för öppnat.

2.

Val av justeringsperson för mötet
Ulf valdes till justerare för dagens möte.

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5.

Ekonomirapport
Saldo på postgiro: 310 596 kr

9/9
X

2-3/10
X

21/10
X

9/12
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

-

Kundfordringar: 4 500 kr
- Fakturor efter genomförd DF-utbildning

-

Förväntade utgifter: 38 500 kr
- SSS utgifter för NM och Simmartinget 16 000 kr
- SSS utgifter för NM och Simmartinget ca 16 000 kr (under utredning av BW och PH)
- HSS ersättning för Sum-Sim 18 000 kr
- SSF Regelmöte 4500 kr

-

Förväntade inkomster: 85 000 kr
- Årsavgifter 2015 bedöms bli 42 000 kr
- Bidrag från Västernorrlands Idrottsförbund 48 000 kr

Jonathan uppmanar deltagarna vid mötet på Björkudden att skicka in reseräkningar.
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Information från förbundet
Mail från SSF med en uppmaning att både vi och föreningar kan lämna motioner till SSF årsmöte.
Senaste datum är 31/12 för inlämnande.
Uppstartskonferens inför verksamhetsåret 2016 kommer att hållas 23/1-24/1-2016.
Två personer från distriktet utses för deltagande.

7.

Temapunkt styrelsemöte
– Analys av enkät till föreningarna
•
Förningarna rapporterar att deras verksamhet i största utsträckning kretsar kring
simning i klassisk mening med simskola som utvecklas till simidrottande med tävling.
•
Ett flertal vill bredda sin verksamhet mot verksamhet som ligger inom den klassiska
simverksamheten, till exempel babysim, simskola.
•
Intresset är svalt för de övriga simidrotterna, simhopp, vattenpolo och konstsim.
•
De brister som man beskriver i sin verksamhet är framför allt i samordning och
kommunikation med andra aktörer.
•
Föreningarna skulle gärna få mer hjälp att samordna verksamheten gentemot SDF, DF,
SISU och andra föreningar. Även hjälp att söka bidrag, utbildningsmedel och kontakter
med kommuner och andra huvudmän efterfrågas.
•
Ordförande och tränarna är eniga i åsikten att MNSF borde ha en anställd administratör.
•
Ordförande är inte helt eniga om att DM skall anordnas, medan en majoritet av
tränarna tycker att så skall göras.
•
Vi har ett stort intresse för tävlingssimning i distriktet, man anser sig från ordförandes
håll också ha kapacitet/kompetens att arrangera tävlingar, medan tränarna ställer sig
tvekande till att man har den kapaciteten i form av simhallar och funktionärer och
bristande kompetens kring tävlingar och organisation av dessa. Viktiga faktorer för
tävlingsverksamheten/planeringen är att man vill uppnå bredd, så att många simmare
kan vara med och tävla. Man poängterar också att man inte skall glömma bort de små
föreningarna, så att då stora föreningarna inte blir allt för tongivande. Man vill gärna att
tävlingsplaneringen sker i brett samråd, genom att man inhämtar råd och önskemål från
föreningar och tränare innan man beslutar om tävlingskalendern. Liknande gäller läger,
bredd före spets, det skall finnas något för alla nivåer, även om det blir färre händelser
för varje enskild.
•
Många problem skulle kunna lösas genom att få in fler aktiva till föreningarna. Fler som
är aktiva idrottare, men också fler som kan tänka sig att arbete för föreningen och
simidrotten (som tränare och funktionärer). Denna uppgift är dock svår att rå på då den
tycks vara förekommande i hela landet i alla verksamheter.
•
Mycket fokus ligger på att få bredd på verksamheten, utan att glömma bort spetsen.
•
Många föreningar önskar hjälp med att utveckla och att driva föreningen framåt.
•
Det man skulle kunna göra för att lösa vissa problem är just att anställa en
samordnare/administrator i distriktet med uppdrag att utföra många av de uppgifter
som föreningarna önskar stöd med. Vissa av dem uppgifter som föreningarna önskar
hjälp med och mer arbete i är just sådana som faller under SDFs arbete, antingen genom
uppdraget eller tradition. En sådan tjänst skulle om möjligt kombineras med en
tjänst/funktion som organisationsutvecklare. Detta måste i sådana fall behandlas
tillsammans med SSF.
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Riskanalys införande av Organisationsutvecklare MNSF
•
Förslaget om Organitionsutvecklare upplevs som en bra ide då det fyller ett behov och
önskemål från verksamheten. Då det inte ska innebära någon belastning för SDF eller
föreningarna (annat än något höjda medlemsavgifter)
•
Styrelsen ser helst att det blir lokala tjänster för mellannorrland och Norrland
då avstånden i området kommer att försvåra arbetet för en OU.
•
Resterande arbetstid för den delade tjänsten kan vara riktad emot administrativt arbete
för SDF för att stödja SDFs arbete och verksamhet. Möjligheter för SDF i de respektive
norrlandsdistrikt att själva finansiera resterande % av sådana tjänster bör utredas.
•
En skrivelse till förbundet författas för att föra fram våra åsikter.
•
Niklas tar fram ett PM.
•
Birgitta tar kontakt med Petter och Andrea i utvecklingsgruppen.

8.

Utbildning
Tränarutbildningarna har haft ett lyckat utfall under det gångna året.
Utbildningar för simlinjeintruktör 7-13 år kommer att hållas under slutet av vårterminen 2016
Simlinjeassistent utbildning går under höstterminen 2016.
SSF kommer att anordna en gemensam träff angående utbildningar.
Under kommande år kommer en stor del av simlinjeutbildningarna att ligga på en webbaserad
plattform.
Positivt att fler går funktionärsutbildningarna.
Det är önskvärt att man har färre utbildningstillfällen med fler deltagare än tvärt om.
Här krävs samordning.
Funktionärsansvariga informeras om kommande utbildningar.
Utbildningar för 2016 förs in i utbildningskalendern.

9.

Utestående arbetsuppgifter från handlingsplanen
Kvarvarande arbetsuppgifter gicks igenom, justerades och bifogas protokollet.
Följande punkter är klara.
 A13, A19, A28, A30, A34
Följande nya punkter är införda.
 A36 och A37
Punkt 25 slås ihop med punkt 15 och avslutas.

10.

Aktuella frågor som kräver beslut
Pris till simmare som slår distriktsrekord
Beslut om typ av pris tas på kommande möte.
Ersättning till utbildare
Tom jobbar vidare med underlaget.
BESLUT:
 Staffan får i uppdrag att svara Petter på frågan om kval till lagkapper.
Om det ska göras ett förtydligande eller en ändring i regelverket så ska det göras
i samband med kommande simmarting.
 Dokumentet gällande subvention för tävlingar förtydligas.
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11.

Information – vem informerar och till vilka
- Birgitta tar kontakt med Andrea och Petter angående dokumentationen om distriktsutvecklare
som togs fram vid mötet under Sum Sim reg. i Härnösand.
- Ulf och Maria skickar ut mail till klubbarna angående läger.
- Inger sammanfattar och gör utskick till klubbar angående SISU-lathund.

12.

Övriga frågor och inkomna ärenden
 PH ger Staffan i uppdrag att förtydliga dokumentet angående subventioner till tävlingar.
 Samtliga i styrelsen formulerar sina tankar runt bassängbygge i Sundsvall och skickar till Staffan,
som tillfrågas om möjligheten att sätta ihop ett betänkande från MNSF till Sundsvalls
kommunstyrelse.
Möteskalender för styrelsen inklusive kända teman
12/1-16, telefonmöte klockan 20.00
Möjliga teman är Open Water, Läger, Ekonomisk struktur, Idrottslyftet

13.

Mötet avslutas
Birgitta avslutade mötet.

Vid protokollet
Patric Hedlund

Justerat
Ulf Eriksson

