Sven
nska Hand
dikappidro
ottsförbun
ndet och Sveriges
S
Paralympi
P
ska Komm
mittés
Förb
bundsmötte 4- 5 majj 2013, Sto
ockholm Kista
K
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------OKOLL (§§ 1 – 24 ) fört vid
PROTO
Svenska Handikapppidrottsförb
bundet
och Sve
eriges Para lympiska Ko
ommittés
förbund
dsmöte i Stoockholm 2013-05-04--0
05
Närvvarande: Se
e deltagarförrteckning. ( Bilaga 1)

§ 1.

Förbundsmötetts öppnan de

Förbundsordföra
ande Torste
en Karlsson
n hälsar förs
st Kultur-och idrottsminnister Lena Adelsohn
Liljerroth och dep
partementssekreterare
e Mikael Lindman välko
omna. Vidarre hälsas gä
äster, ombu
ud,
valbe
eredningen, observatörer, kommitttéansvariga
a, samarbettspartners, sponsorer, media
välko
omna. Elitid
drottsskolans deltagare
e hälsas ock
kså välkomn
na och delaar av deras uppgifter un
nder
möte
et presenterras.
Förbundsordföra
ande lämna
ar därefter o
ordet över tiill Idrottsmin
nistern som
m håller ett kort
k anförande.
Härm
med förklara
ar förbundso
ordförande 2013 års fö
örbundsmöte för öppnaat och Svenska
Hand
dikappidrotttsförbundets
s fanfar spe
elas. Förbun
ndsordföran
nde håller ddärefter ett kort
k inlednin
ngstal.

1.1

Parenttation

Pare
entation hålls över:
-

1.2

Mikael Bussh, SDF Sto
ockholm och
h övrig revis
sor
Ernst Bolld
dén aktiv bo
ordtennis
Bo Lennarrt Andersson
n, ledare fottboll
Lars Lindm
mark, SDF Halland
H
Lennart Åb
berg, SDF Stockholm
S
SHIF/S
SPKs utmärrkelser

Förbundsordföra
ande medde
elar att stipe
endieutdelnin
ngar komme
er att ske unnder Kamratmåltiden på
å
lörda
agskvällen och
o utdelning
g av SHIF/S
SPK:s förtjän
nsttecken på
å söndag m
morgon.

1.3

Resefö
ördelning

Rese
efördelning innebär att respektive SDF efter genomfört
g
förbundsmööte redovisa
ar sina
resekkostnader till förbundetts kansli i e
enlighet med
d de direktiv
v som angeetts för resan
ndet i samb
band
med kallelsen till förbundsm
mötet.
Förbun
ndsmötet beslutar,
b
i en
nlighet med förbundssty
yrelsens förrslag,
att

tillämpa resefördelni
r
ng i likhet med
m tidigare förbundsmööten, och

att

billigaste färdmedel sska ha anvä
änts, och

att

bokningarr gjorts via in
nternet för att
a få lägsta pris på tåg ooch flyg sam
mt

att

samåknin
ng ska ha skkett vid resa med egen bil och taxireesor samt
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1.4

förbehålla
a sig rätten a
att ifrågasättta omotivera
at dyra reseekostnader

Faststtällande av
v ett redak
ktionsutsk
kott

Förbundsordföra
anden föreslår att ett red
daktionsutskott tillsätts för att vid beehov hjälpa
a till med
bered
dningen av ärenden. Fö
örbundsordfföranden läm
mnar över ordet
o
till valbberedningen
ns ordförand
de Kari
Markklund som re
edovisar valberedninge
ens förslag.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i en
nlighet med valberednin
ngens förslaag
att

tillsätta ett
e redaktionsutskott, som under förrbundsmöteet vid behov ska
vara presidiet behjälp
pligt med be
eredning av ärenden, occh

att

utse, Marrgareta Israe
elsson, Åsa
a Johansson
n, Fredrik W
Wätterklint oc
ch Henrik
Hjelmberg
g att utgöra
a redaktions
sutskottet.

Övrig
g information i samm
manhanget..
-

P
Presidiet meddelar att kandidatno
omineringar till förbundsstyrelsen, utöver valb
beredningen
ns
fförslag, sam
mt enkla fråg
gor, skriftlig
gen ska vara
a inlämnade
e till presidi et senast lö
ördag
e
eftermiddag
g klockan 16
6.15 (vid fikkarastens sllut).

-

F
Förbundssttyrelsen före
eslår att yttrrande och fö
örslagsrätt på mötet ävven tillkomm
mer
vvalberednin
ngens föredragande, re
evisor, motio
onär i egen motion ochh SHIF/SPK
K Personal.

-

A
Andra yrkan
nden än de som är form
mulerade i förslag
f
ellerr motioner m
måste lämnas skriftlige
en till
p
presidiet elller i elektron
nisk form.

Vice ordförande
e föredrar innehållet i o
ombudens kuvert.
k
Röstkort, ombuddssiffran på
å baksidan och
o
röstssedlar vid sluten omrös
stning. De g
gula korten utlagda
u
på borden inneebär att icke
e röstberättigade
perso
oner kan be
egära ordet.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d förbundsstyrelsens föörslag,

§ 2.

att

yyttrande och
h förslagsrättt på mötet även tillkom
mmer valberredningens föredragan
nde,
re
evisor, motionär i egen
n motion och
h SHIF/SPK
K Personal och

att

ä
även
ge Idro
ottskommitté
éerna yttran
nderätt unde
er förbundssmötesförha
andlingarna.

Faststtällande av
v röstläng
gd för förb
bundsmöte
et på grun
ndval av den
d utav
förbun
ndsstyrels
sen upprä
ättade rösttlängden.

Vice Förbundsorrdförande Margareta
M
Israelsson förredrar det antal röstberäättigade om
mbud
och ffullmakter so
om registrerrats och anm
mälts i laga ordning från
n respektivee SDF. Alla SDF
S
är
repre
esenterade på
p mötet. Fö
ör enkel ma
ajoritet krävs
s 27 röster och
o 2/3 majooritet krävs 36
3 röster.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

g
godkänna
samtliga omb
bud som reg
gistrerats oc
ch
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§ 3.

fa
astställa rös
stlängden till 52 befullm
mäktigade om
mbud.

Faststtällande av
v mötets b
behöriga utlysande
u
.
ndsmötet beslutar
b
Förbun

§ 4.

att

godkänna att förbundsm
g
mötet utlysts
s i behörig ordning
o
i Sveenska Hand
dikappidrottssfö
örbundets officiella kung
görelseorga
an tidningen Handikapppidrott nr 7/2012 och i Svensk
Id
drott nr 1/20
013 samt

att

k
kallelse
utsä
änts den 14 februari 20
013 till befullmäktigade ombud.

Faststtällande av
v föredrag
gningslista för möte
et

En uppdaterad föredragning
f
gslista/dago
ordning finns
s vid respekttive plats. Föörändring frrån den tidig
gare
utskicckade är tillä
ägget av pu
unkten 1.4 ”F
Fastställand
de av redakttionsutskott”” och punkte
erna 19a ”Va
al av
ledam
mot på två år,
å fyllnadsval” och 19b ”Val av fyra
a övriga leda
amöter för een tid av fyra
a år”
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

g
godkänna
den senaste föredragnin
ngslistan me
ed redovisadde ändringa
ar.

§ 5.

Val av
v en mötes
sordförand
de och två
å protokolllssekreteerare för mötet
m

5.1

Förbun
ndsmötet väljer
v
i enlig
ghet med va
alberedning
gens förslagg
Eva Johansson, Eskilstuna
E
tilll mötesordfförande.

5.2

Förbun
ndsmötet väljer
v
i enlig
ghet med va
alberedning
gens förslagg
Håkan Ryholt och Carina Forrslund, båda
a från SHIF/SPKs kanssli till protok
kollssekreterare
för möttet.

Förbundsordföra
ande Torste
en Karlsson
n överlämna
ar därmed ordförandek
o
klubban till Eva
E Johanssson
som tackar för förtroendet
f
att
a leda möttesförhandlingarna. Mö
ötesordföraanden redog
gör för
arbettsordningen
n.

§ 6.

Val av
v två proto
okolljusterrare
Förbun
ndsmötet väljer
v
i enlig
ghet med va
alberedning
gens förslagg
Tore Gabrielsson, Västerbotte
en och Gerrtrud Hansson, Skåne
att

§ 7.

jä
ämte mötes
sordförande
en justera fö
örbundsmöttesprotokolllet.

Val av
v tre rösträ
äknare
Förbun
ndsmötet väljer
v
i enlig
ghet med va
alberedning
gens förslagg,
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V
nds HIF, Briitt Thimell, Dalarnas
D
H IF och Leif Andersson,
Halland
ds HIF, till rö
östräknare.

§ 8.

Behan
ndling av verksamh
v
etsberätte
else och årsbokslut
å
t

8.1

Förbun
ndsstyrelse
en verksam
mhetsberätttelse för de två senasste verksamhetsåren
n.

Möte
esordförand
den Eva Joh
hansson lässer rubrik för rubrik i förrbundsstyreelsens
verkssamhetsberrättelse för tiden
t
1/1 20
011 – 31/12
2 2012, vare
efter ordet läämnas fritt. Kommunikkatör
Henrrik Hjelmberrg meddelar ett tillägg i texten und
der SHIF/SP
PK Personaal: Under
verkssamhetsperrioden har även
ä
Helene
e Stjernlöf och
o Monica Landebjer varit anställlda. Dessuttom
sakn
nas Paul Ha
ansson i kälk
khockeykom
mmittén och
h Annelie Svärd i Parallympiska Uttskottet.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

8.2

godkänna SHIF/SPKss verksamh
hetsberättelse med nam
mntillägg oc
ch därmed lägga
verksamhe
etsberättelse
en till handllingarna.

Förbun
ndsstyrelse
ens årsbok
kslut för de
e två senas
ste räkenskkapsåren

esordförand
den påvisar var förvaltn
ningsberätte
elsen finns för
f verksam
mhetsperioden 1/1 2011
1–
Möte
31/12
2 2012, varrtefter ordet lämnas frittt. Inga synp
punkter fram
mförs.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

§ 9.

godkänna SHIF/SPKss årsbokslu
ut för de två senaste rääkenskapsåren, 2011-2
2012.

Reviso
orernas be
erättelser för de två
å senaste räkenskap
psåren

Revissor Lars-Errik Engberg redogör förr utfallet av revisionen, avtackas ddärefter med
d en blomm
ma.
Inga synpunkterr framförs.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

§ 10
0.

godkänna re
g
evisionsberrättelserna för
f 2011 och 2012 sam
mt att lägga dem till
h
handlingarna
a.

Fråga om ansva
arsfrihet fö
ör förbund
dsstyrelse
ens förval tning
Förbun
ndsmötet beslutar
b
en
nhälligt
att

§ 11.

b
bevilja
förbu
undsstyrelse
en ansvarsffrihet för räk
kenskapsårren 2011-20
012

Behan
ndling av förbundss
f
styrelsens
s förslag tiill verksam
mhets- och ekonom
misk
plan fö
ör komma
ande verks
samhetsperiod

ande Torste
en Karlsson
n går igenom
m förslaget till verksam
mhetsram fö
ör 2013 och
Förbundsordföra
ag till intäkts-och kostn
nadsprogno
os 2014 för den
d komma
ande verksaamhetsperio
oden.
försla
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§ 12
2.

plan
b
bordlägga
beslutet
b
om fastställand
de av verks
samhetsinrikktning och ekonomisk
e
till efter beha
andling av m
motionerna..

Faststtällande av
v förening
garnas me
edlemsavg
gift till förb
bundet
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

§ 13
3.

höja nuvarrande medle
emsavgift, till
t 400 kronor per förenning och år,, fram till nä
ästa
förbundsmöte.

Behan
ndling av förbundss
f
styrelsens
s förslag

Nr 1 ”Samarbete
e med andrra SF – inte
egrering och
h inkludering
g” samt nr 2 ”Reviderin
ng av stadga
ar för
SHIF
F/SPK och normalstadg
n
gar för förbu
undets spec
cialidrottsdistriktsförbu nd”. Lars Lö
öfström före
edrar
försla
ag nr 1 och Annika Lan
ndström Wa
alther föredrar ärende nr 2.
Chrisstian Erland
dsson, Västergötland yyrkar bifall till styrelsens
s båda försllag.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

bifalla förbundsstyrelse
b
ens förslag nr 1 att en arbetsgrupp
a
p tillsätts förr att utreda hur
S
SHIF/SPK
ska arbeta p
proaktivt me
ed frågan om
m samarbette med andra SF

att

b
bifalla
styrelsens försla
ag nr 2 till sttadgeändrin
ngar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajournering av mötet
m
i 10 min,
m 12.00-1
12.10.
12.15
5-12.45 Hans Säfström
ms föreläsniing ”Elitidrottens bidrag
g till förbunddet”.
Möte
et ajournera
as kl 12.45 för
f lunch, fö
örhandlingarrna återupp
ptas kl 14.000.
Möte
esordförand
de påminnerr om att läm
mna in kandidatnomineringar och eenkla frågorr senast 16.15
idag..
Ordn
ningsfråga från
f
Helena Hagberg, V
Västmanlan
nd. Slutrapp
port till utveccklingscentrrum. Hur skka den
beha
andlas på mötet?
m
Förbu
undsordföra
ande svararr att denna rapport intee kommer behandlas under
möte
et. Frågor ka
an besvaras
s under pun
nkten Enkla
a frågor.
Marg
gareta Israe
elsson, Förb
bundsstyrelssen anför det första av Redaktionssutskottets förslag till
uttala
ande angåe
ende stöd till handikapp
pidrotten. Uttalandet
U
åtterremitteraas till redakttionsutskotte
et.

§ 14
4

Behan
ndling av motioner
m
s
som lämn
nats in i de
en ordning
g som säg
gs i 2 kap. 2 §

18 m
motioner harr inlämnats till förbunde
et. Ett antal motioner kommer att bbehandlas tillsammans
t
s
efterssom de berrör samma område
o
elle
er har liknan
nde yrkande
en.
14:1..

Varberrgs Handikappidrott: ”Angående
e licens för personerr tillhörande
skadeg
grupp N”.
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onären önskar införand
de av en sp
peciell klass
s för skadegrupp N (Neeuropsykiatrrisk
funkttionsnedsätttning) i alla idrotter. Ha
allands HIF yttrar tillägg till motionnen att införrandet av N--klass
bör sske i de idro
otter som idag har verkksamhet för skadeklass
s U.
Förbundsstyrelssen förslag är att införa
a en arbetsg
grupp som under
u
2013 undersöke
er behovet av
a en
N-kla
ass.
Leif A
Andersson, Halland förredrar Halla
ands tillägg samt vill inv
volvera föreeningarna i detta arbete
e
Anna
a Dahlberg, Stockholm yrkar tilläg gsförslag att i arbetsgrruppen ska representa
anter från SD
DF
ingå och att försslag ska red
dovisas för S
SDF i god tid inför nästa Förbundssmöte så attt eventuella
a
propo
ositioner occh motionerr hinner tas fram.
Förbun
ndsmötet beslutar
b

14:2..
14:3..

att

b
bifalla
förbundsstyrelse
en förslag till första att-sats och

att

b
bifalla
tillägg
gsyrkande a
att represen
ntanter från SDF ska inngå i arbets
sgruppen sa
amt

att

arbetsgruppe
a
ens förslag och resulta
at i god tid ska
s redovisaas för alla SDF
S
innan nästa
n
fö
örbundsmötte

Örebro
o läns HIF: ”Översyn och förtydligande Kla
ass U”
Stockh
holm HIF: ”Översyn
”
o
och klargörrande Klass
s U och N IInnebandy
y”

Motio
onerna yrka
ar båda på ett
e tydliggörrande över skadegrupp
p U, organissation, defin
nition och övversyn
av re
egelverk.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d förbundsstyrelsens föörslag

14:4..

att

a
avslå
motion
nerna 2 och
h 3 och

att

uppdra åt fö
u
örbundssty
yrelsen att ta fram ett information smaterial om
o organisa
ationen
a idrott för personer
av
p
m
med utvecklingsstörning
g inom SHIF
F/SPK

KFUM Kometerna
a: ”Tävling
gsklasser i simning, U-klass”
U

Motio
onären vill införa en sp
peciell klasss i simning inom skadeg
grupp U i syyfte att ge personer
p
me
ed
Downs Syndrom
m som homo
ogen grupp
p förutsättnin
ngar att tävla i samma klass.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d styrelsens
s förslag
att
14:5..
14:6..

a
avslå
motion
nen

Varberrgs Handikappidrott: ”Arrangörs
sbidrag vid
d större määsterskaps
stävlingar”
Grunde
en Bois: "S
SM arrangö
örer, klass U”

Motio
onären i mo
otion nummer fem önskkar ett arran
ngemangsb
bidrag vid sttörre tävling
gar och att
kriterrier för detta
a bidrag tas
s fram. Motio
on nummerr sex behan
ndlar också önskan om
m
arran
ngemangsb
bidrag och direktiv
d
för S
SDF att arra
angera stora
a mästerskaap samt ett regelverk fö
ör hur
SM/N
Nationella spel
s
ska gen
nomföras.
Leif A
Andersson, Halland yrk
kar på ett a
arrangörsbid
drag på 100
000 kr per S
SM
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elsens förslaag
Guniilla Åhren, förbundssty
f
relsen yrka r avslag på tilläggsyrka
andet
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d styrelsens
s förslag

14:7

att

a
avslå
motion
nerna och

att

a
avslå
tilläggsyrkandet o
om arrangörsbidrag

Trollen
näs IF och Skånes HIF
F: ”Registrrering av fo
otbollsspellare”

Motio
onären före
eslår att varje fotbollssp
pelare ska registreras,
r
även de utaan licens, i ett centralt
regisster som hanteras av re
espektive d istriktsförbu
und.
Karl--Erik Malmg
gren, Skåne
e HIF yrkar b
bifall till motionen
Peter Ojala, förb
bundsstyrelsen ser inte
e nödvändig
gheten till ett parallellt ssystem då Idrott Online
e
finnss som verktyyg.
Kenn
neth Carlsso
on, förordarr registrerin gen då det påvisar hurr många akt
ktiva som fin
nns och i
förlän
ngningen ger bidrag till förbundet..
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d förbundsstyrelsens föörslag
att
14:8..

a
avslå
motion
nen

”Grund
den Bois: "Spelarvärv
"
vningar, klass U”

Motio
onen behan
ndlar proble
emen med vvärvning av spelare för att sätta ihoop ett bättre
e lag inför större
s
mästterskap såssom SM. De
etta anser m
motionären vara
v
ett storrt avsteg fråån ”fair play
y” då det inte
e gynnar
jämb
bördiga villkor och inte ger alla sam
mma förutsä
ättningar.
Guniilla Bernharrdsson, Göteborg HIF yyrkar bifall till
t styrelsens förslag
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d styrelsens
s förslag

14:9..

att

b
bifalla
motiionen och

att

u
uppdra
åt fö
örbundsstyrrelsen att tillsätta en arbetsgrupp ssom utreder ärendet.

ngdomssp
Smålan
nds HIF: ”S
Svenska Un
pelen”

onären före
eslår att krav
vet på fören
ningstillhörig
ghet vid deltagande påå Svenska Ungdomssp
U
pelen
Motio
(SUS
S) tas bort och
o att tidpu
unkten för sspelen förläg
ggs till efterr sommarupppehåll.
Åke Fridén, Små
åland yrkarr bifall till mo
otionen.
Torstten Karlsso
on, förbunds
sstyrelsen yyrkar på avs
slag till motionen i sin hhelhet.
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------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------Fredrik Wätterkllint, Östergö
ötland yrkarr bifall till motionen
Hanss Nyström, Örebro Län
n yrkar på b ifall till motionen.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
eftter votering
att

b
bifalla
motio
onen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reda
aktionsutsko
ottet läser upp
u sitt revid
derade förs
slag till uttala
ande. Försllaget justera
as med en ny
n
rubrik efter förslag från Dav
vid Lega. R ubrik: ”Land
dsting och regioner
r
vinnner på att stödja
s
hand
dikappidrotte
ens folkhäls
soarbete”. ((Bilaga 2:1)
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att
14:10
0.

g
godkänna
redaktionsuttskottets förrsta uttaland
de

RBU Västerås
V
oc
ch Västman
nlands HIF: ”Racerun
nning”

Motio
onen innebä
är i sin helh
het att Race
erunning blirr en gren inom friidrott som är en av SHIF s id
drotter.
Vickii Skure-Erikksson visar en film om Racerunnin
ng.
David
d Lega, Göteborg yrka
ar på att försstärka den första
f
att-sa
atsen med aatt ge förbundsstyrelse
en i
uppd
drag att god
dkänna, istä
ället för att u
utveckla, sp
porten som en gren inoom friidrott samt
s
att bifa
alla
motio
onens sista att-sats (nrr 5) att SHIF
F/SPK aktiv
vt agerar förr att Raceruunning ska bli
b en godkä
änd
sportt inom IPC.
Helena Hagberg
g, Västmanland yrkar p
på bifall till motionen
m
i sin
s helhet ooch gör ett tiilläggsyrkan
nde att
Vickii Skure-Erikksson ingår i gruppen ssom ska arb
beta med uttvecklingen av sporten. Bifaller ävven
David
d Legas tillä
äggsyrkand
de
Jämkkning av yrkkanden.
Saku
upplysning av
a Vicki Sku
ure Eriksso n om deltag
gande i internationella tävlingar.
Lars Lövström, förbundssty
f
yrelsen bifa ller och vidh
håller förbundsstyrelseen förslag tilll beslut.
Förbun
ndsmötet beslutar
b

14:11.

att

bifalla förbundsstyrelse
b
ens förslag att tillsätta arbetsgrupp
a
p samt att godkänna
g
David
L
Legas
tillägg
gsyrkande a
att Racerunning blir en gren inom friidrotten i SHIF och

att

b
bifalla
motio
onens fem fförsta att-sa
atser och

att

bifalla Helen
b
na Hagberg
gs tilläggsyrrkande om Vicki
V
Skure Erikssons deltagande
d
i tänkt
a
arbetsgrupp

Söderm
manlands HIF:
H ”Webb
baserad täv
vlingsadministration””
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Sven
nska Hand
dikappidro
ottsförbun
ndet och Sveriges
S
Paralympi
P
ska Komm
mittés
Förb
bundsmötte 4- 5 majj 2013, Sto
ockholm Kista
K
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------Motio
onären vill att
a SHIF/SP
PK verkar fö
ör att tävling
gsarrangöre
er ska kunnaa använda
tävlin
ngsadministtrativa syste
em, integrerrade eller kopplade till IdrottOnlinee.
Annika Gill, Söd
dermanland yrkar på biifall till förbu
undsstyrelse
ens förslag..
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d förbundsstyrelsen förrslag
att
14:12
2.

b
bifalla
motio
onen

Jämtla
and-Härjeda
alen HIF: ” Utveckling
g genom sa
amverkan”

Motio
onären önskar stärka utveckling
u
o
och samverk
kan mellan Idrottskomm
mittéer och SDF genom
m en
e satsning inklusive
större
i
ek
konomiska rresurser.
Sven
n-Bertil Bengtsson, Jäm
mtland Härje
edalen yrka
ar bifall till motionen.
m
Lars Löfström, förbundssty
f
relsen förtyydligar yrkan
ndet på avs
slag till motioonen.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d förbundsstyrelsens föörslag
att
14:13
3.

a
avslå
motion
nen

Örebro
o läns HIF: ”Namnänd
dring SHIF”
”

Hand
dikappbegre
eppet är negativt och sstigmatisera
ande och motionären öönskar byta namn på fö
örbundet
och fföreslår att en arbetsgrrupp som ha
ar till uppgifft att ta fram
m ett namnäändringsförs
slag tillsätts.
Torstten Karlsso
on, förbunds
sstyrelsen yyrkar på bifa
all till motion
nen.
David
d Lega, Göteborg yrka
ar på en änd
dring att ord
det namnändringsförslaag i första att-satsen
a
än
ndras till
namn
nförslag.
Hanss Nyström, Örebro drarr tillbaka sin
n första att-s
sats och yrk
kar på bifalll till David Legas
L
försla
ag
Lars Löfström, Förbundssty
F
yrelsen yrka
ar på bifall till
t motionen
n i den form
m den är skriven.
David
d Lega repllikerar att vi är en idrotttsorganisation och inte
e en politiskk dito. Vi börr värna om vårt
varum
märke och inte stänga några dörra
rar. Yrkar på
å bifall till sitt ändringsyyrkande.
Åke Fridén, Små
åland yrkarr på bifall tilll motionen i sin ursprun
ngliga form,, styrelsens
s förslag.
Dedjo Engmark, förbundsstyrelsen yrkkar på bifall till styrelsens förslag.
Vickii Skure-Erikksson, Västm
manland yrrkar på bifall till David Legas
L
ändri ngsyrkande
e.
Fredrik Wätterkllint, Östergö
ötland yrkarr på bifall till styrelsens
s förslag.
Torstten Karlsso
on, förbunds
sstyrelsen yyrkar bifall till styrelsens
s förslag.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
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K
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------att bifa
alla David Legas ändrin
ngsyrkande
e i första att--satsen ochh
att i övrrigt bifalla motionen
m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Möte
et ajournera
as 16.05 och
h återupptass kl 16.25.
Rösttlängden jussteras till 51 röstberätti gade ombu
ud.
Möjligheten att lämna
l
in en
nkla frågor ä
är nu slut
14:14
4.

Örebro
o läns HIF: ”Demokra
atin inom SHIF”

Motio
onen behan
ndlar önskemål om rem
missförfaran
nde för två-å
årsplaner, ssatta av förb
bundsstyrelssen där
satsn
ningar som överstiger kostanden
k
m
motsvarand
de ett halvt prisbasbeloopp ej blir godkända. SDF
S
ska
ges m
möjlighet attt ge remiss
svar i god tid
d. Vidare föreslår motio
onären att een utvärderiingsgrupp tillsätts i
syfte
e att utvärde
era tävlingen
n Talangjakkten.
Hanss Nyström, Örebro yrka
ar på att dra
a tillbaka mo
otionens attt-satser ochh ersätta de
em med följa
ande:
Att en arbetsgru
upp tillsätts med syfte a
att föreslå en
e tydlig dem
mokratisk a rbetsmetod
d för framtida
arbettsrutiner ino
om förbunde
et.
Att arbetet ska omfatta
o
en tydligare
t
pre
resentation av fleråriga verksamheetsplaner med
m mer spe
ecificerad
budg
get samt förrslag hur fra
amtida utvärrderingsrutiner för centtrala arranggemang ska
a se ut.
Att m
minst hälften
n av arbetsg
gruppens le
edamöter ärr representa
anter från S DF.
Att arbetsgruppe
ens förslag i god tid förre nästa förrbundsmöte
e kommer m
med förslag till ändringa
ar.
Marg
gareta Israe
elsson, förbu
undsstyrelssen yrkar på
å avslag på motionärenns nya att-satser och vidhåller
yrkan
nde om avsslag på motiionen.
Helena Hagberg
g, Västmanland yrkar p
på avslag till ändringsfö
örslaget ochh yrkar bifall till styrelse
ens
försla
ag
Leif A
Andersson, Halland ön
nskar lyfta ssynpunkt om
m att diskussioner inom
m SDF om ekonomisk
e
speccifikation är viktig.
Förbun
ndsmötet beslutar
b

14:15
5.

att

a
avslå
motion
nen i enligh
het med styrrelsens förs
slag

att

a
avslå
Örebros tilläggsa
att-satser

Västerrgötlands HIF:
H ”Omfö rdelning av
v Idrottslyfftsmedel viia SDF”

Motio
onären före
eslår att hälfften av kom
mmande Idro
ottslyftmede
el omfördelaas till SDF, för
f dem att fördela
till inkomna före
eningsprojek
kt.
Chrisstian Erland
dsson, Västergötland yyrkar på bifa
all till motion
nen i sin hellhet.
Guniilla Åhren, förbundssty
relsen yrka r på avslag på motione
f
en.
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K
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------David
d Lega, Göteborg yrka
ar på bifall tiill styrelsens
s förslag till avslag
Chrisstian Erland
dsson, Västergötland yyrkar på ett tillägg:
t
Att yttterligare ekkonomiska resurser ge
es för att SD
DF ska kunn
na ge bättree stöd i form
m av
fören
ningsutveckkling (ansök
kningsförfara
ande).
Guniilla Åhren, förbundssty
f
relsen yrka r på avslag till tilläggsy
yrkandet.
Möte
esordförand
den konstate
erar att tilläg
ggsyrkande
et ligger alltfför långt ifråån motionen
n och ej kom
mmer att
tas u
upp till beha
andling ellerr beslut på fförbundsmö
ötet
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

14:16
6.
14:17
7.
14:18
8.

a
avslå
motion
nen

Gästrik
ke-Hälsinge HIF: ”SD
DF-bidrag”
Örebro
o läns HIF: ”Medel tilll SDF”
Smålan
nds HIF: ”D
Distriktens
s ställning”
”

Motio
onerna ligge
er nära vara
andra och kkommer att behandlas tillsammanss. De yrkar på ett
återin
nförande avv ett grundb
bidrag till SD
DF en, två av
a motionärrerna yrkar ddessutom på
p att resurssbidraget
ska kkvarstå.
Åke Fridén, Små
åland yrkarr på bidrag ttill motion nr 18.
Chrisster Ring, Gästrike/Häl
G
singe yrkarr bifall till mo
otion nr 16.
Hanss Nyström, Örebro Län
n yrkar bifalll till Smålan
nds motion och
o sin egeen.
Åke Fridén, Små
åland förtyd
dligar första
a att-satsen i sin motion
n.
David
d Lega, Göteborg yrka
ar bifall till sttyrelsens fö
örslag till avslag.
Helena Hagberg
g, Västmanland yrkar b
bifall till styrrelsens förslag till avslaag.
Marg
gareta Israe
elsson, förbu
undsstyrelssen presente
erar olika ekonomiska scenarier och
o utfall vid
d ett
återin
nförande avv bidrag.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

a
avslå
motion
n nr 16

att

a
avslå
motion
n nr 17

att

a
avslå
motion
n nr 18

§ 15--16, se efte
er § 17

§ 17
7.

Kandidatnominering till s
styrelsen

Lörda
ag Kari Marrklund föred
drar valbere
edningens fö
örslag till no
omineringarr.
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------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------Övrig
ga nomineriingar föredrras.
Möte
esordförand
de avslutar kandidatnom
k
minering till förbundssttyrelsen ochh revisorer kl
k 18.15.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvälllens toastm
master PO Bergkvist,
B
fö
örbundskans
sliet informe
erar om kom
mmande middag.
Förhandlingarna
a ajourneras till kl 09.0 0 söndag. Mötesordför
M
rande Eva JJohansson avslutar dä
ärmed
första
a dagens fö
örhandlingar.
Unde
er Kamratmå
åltiden delade KIA moto
ors ut gulds
stipendier till nio styckenn idrottare. Se
S §1.2
KIA-sstipendier ko
om att utdellas till:
-

Maja Reichard, Simning
Nicolina Pernheim,
P
Judo
Stefan Olssson, Rullsttolstennis
Per Kaspe
eri, Kälkhoc
ckey
Jeffrey Ige
e, Kulstötnin
ng
Per Jonssson, Längdh
hopp
Emil Ande
ersson, Bord
dtennis
Alexanderr Öhgren, Bordtennis
B
Zebastian Modin, Län
ngdskidor

Till m
medlemmar i Handikapp
pidrottens Hall of Fame utnämndes
s Ernst Bollddèn (postum
mt) och Gunn
nar
Berglund för sina
a utomorden
ntliga idrottssliga prestattioner, samt Bengt Holléén (postumtt) för sina
ledarrmeriter.
Möte
et startar söndag kl 09.00 med förttjänsttecken
nutdelning. Se § 1.2
SHIF
F/SPK förtjän
nsttecken fö
ör förtjänstfu
ulla insatser kom att utd
delas till:
- Guldnål occh diplom
Magnus Sundblad,
S
Visby
- Silvernål och
o diplom
Sem Sund
dström, Kiruna
Åke, Enstrröm, Rimbo
o diplom
- Bronsnål och
Aina Lindg
gren, Klinteh
hamn
Lars Löfstrröm, Lidingö
ö
- Förtjänstdiplom
Gunilla Åh
hrén, Västra Frölunda

Rösttlängden jussteras till 52
2 röstberätti gade.
Bord
dlagt ärend
de § 11 Beh
handling a
av förbund
dsstyrelse
ens förslag
g till verks
samhets- och

ekon
nomisk plan för kom
mmande v
verksamhe
etsperiod
12
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------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------Förbun
ndsmötet beslutar
b
att fa
astställa styrelsens fö rslag till verrksamhetsin
nriktning oc h ekonomis
sk plan för 2013
2
och
2
2014.

§ 15
5.

Faststtällande av
v förbund
dets officie
ella kungö
örelseorgaan
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

§ 16
6.

SHIF/SPKs hemsida ww
S
ww.handika
appidrott.se från och m
med nu ska vara
v
S
SHIF/SPKs
officiella ku ngörelseorg
gan.

Faststtällande av
v arvode ttill styrels
seledamöte
er och övrriga reviso
orer

Valbe
erednings ordförande
o
Kari Marklu
und föreslår förbundsmötet att bibeehålla det nuvarande
n
arvod
det fram till nästa förbu
undsmöte 2
2015.
Förbun
ndsmötet beslutar
b
i e nlighet med
d valberedningens försslag
att

§ 18
8.

fa
astställa ettt gemensam
mt arvode om
o 100 000
0 per år, till sstyrelseleda
amöter och
ö
övriga
reviso
orer, som fö
ördelas enlig
gt tidigare normer,
n
se fflik 9 i förbundspärmen
n

Val av
v förbunds
sordförand
de, tillika förbundss
f
styrelsenss ordföran
nde för en tid av
två år..
Förbun
ndsmötet vä
äljer i enligh et med valb
beredningen
ns förslag
Anna-S
Stina Nordmark Nilss
son

§19..

Val av
v övriga ledamöter ttill styrelse
en
a. Val av en (1) ledam
mot på två å
år (fyllnadsv
val)
Annica
a Landström Walther väljs med sluten
s
voterring för en tiid av två år
mötet ajourneras
a
under
u
rösträ
äkningen.
b. Val av fyra (4) övriga ledamötter för en tid
d av fyra år
Stig Ca
arlsson, Le
ena Käld, G
Gunilla Bernhardsson
n och Ingrid
d Eiken väljjs på en tid av
fyra år med sluten votering. M
Mötet ajourn
neras för rös
sträkning occh kaffepau
us fram till
klockan
n 10.30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Förbundsmötesförhandlingarna återup
pptas klocka
an 10.30
Leif S
Söderberg avtackas
a
med
m en blom
mma för förtjänstfulla ins
satser inom
m förbundet,, HHF och Hall
H of
Fame
e.

§ 20
0.

Utseen
nde och val
v av revis
sorer
a) Utse
e en auktoriserad eller godkänd re
evisor, med revisorsexaamen samt en
personlig ersättare
e för en tid a
av två år.
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------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------F
Förbundsm
mötet väljer i enlighet med
m valbere
edningens fö
förslag
L
Lars
Erik En
ngberg till a
auktoriserad
d revisor oc
ch Reine Fo
orinder till ersättare
e
b) Val av
a en övrig revisor me d personlig ersättare fö
ör en tid av två år.
F
Förbundsm
mötet väljer i enlighet med
m valbere
edningens fö
förslag
Mikael Land
M
dén, Upplan
nds Väsby till
t övrig revisor med Th
herese Anttonsson,
G
Göteborg
so
om supplean
nt.

§ 21.

Val av
v ordförande och fyrra ledamö
öter i valbe
eredningeen för en tiid av två år
å
F
Förbundsm
mötet väljer i enlighet fö
örbundsmötets förslagg
S
Sittande
valb
beredning ssom ledamö
öter för kom
mmande ma ndatperiod..

§ 22
2.

Beslutt om val av
a ombud och ersättare till Riksidrottsm
mötet-RIM
M (RF/SISU
Ustämm
morna)
Möteso
ordföranden
n informerarr om att RIM
M genomförs den 24-266 maj i Lule
eå.
F
Förbundsm
mötet besluttar
a
att

§ 23
3.

hänsk
kjuta till förb
bundsstyrels
sen att utse
e föreskrivett antal ombud och ersä
ättare
till RIM
M.

Enkla frågor

Fråga från Helena Hagberg
g, Västman land angåe
ende dokumentet ”Slutrrapport av
Utvecklingscentter”: Behand
dling, nya b
beslut, var finns värden?
Svarr från Torste
en Karlsson, förbundssstyrelsen: Arbetsgruppe
ens uppdragg var inte att
a utvärdera
a utan
att ta
a fram en sttrategi med olika fokuso
områden. In
nte hållbart att bygga uupp parallella system med
m
basb
bidrag på en
n miljon, finn
ns inte ekon
nomi.
Leif T
Thorstensso
on ger saku
upplysning o
om storleke
en på beloppet som är max en miljjon kronor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elitid
drottsskolan
n betydelse--Niclas Grön
n från SHIF
F/SPK Kansli intervjuarr Zebastian Modin,
Chrisstoffer Hagd
dahl och Jeffrey Ige om
m hur det ärr att delta i Elitidrottssk
E
kolan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reda
aktionsutsko
ottets andra
a uttalande läses upp av
a Margaretta Israelssoon, förbunds
sstyrelsen.
Rubrrik: ”Sluta med
m särlösningar – inklu
udera hand
dikappidrotte
en”. (Bilagaa 2:2)
Förbun
ndsmötet beslutar
b
att

§ 24
4.

g
godkänna
redaktionsuttskottets an
ndra uttalande

Förbundsmötetts avslutniing

Möte
n och ordett till den nyv
esordförand
den överläm
mnar klubban
valda förbunndsordföran
nde som i sin tur
tacka
ar mötesord
dföranden med
m en gåva
a, blommorr och standa
ar för en väll genomförd
d mötesledn
ning.
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------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------Proto
okollssekretterarna tack
kas också m
med en vars
sin blombuk
kett.
Den nyvalda förrbundsordfö
öranden Ann
na-Stina No
ordmark Nilsson tackarr för förtroendet och hå
åller
ett ko
ort installationstal.
Avgå
ående förbu
undsstyrelse
eledamöter Torsten Ka
arlsson, Lars
s Löfström, Gunilla Åhrén, Åsa
Lindkkvist och Pe
eter Ojala avtackas
a
av Kari Marklu
und med blo
ommor.
Nästta Förbund
dsmöte
Anna
a–Stina Norrdmark Nilsson informe
erar förbund
dsmötet om att platsenn för 2015 års Förbundssmöte
blir M
Malmö. Karl-Erik Malmg
gren hälsarr välkommen till nästa Förbundsm
F
öte.
bundsordfö
öranden hä
älsar den ny
ya styrelse
en välkomm
men till en spännande
e och
Förb
utvecklande pe
eriod och ser
s fram em
mot ett positivt och uttvecklandee samarbete med
förbu
undets medlemmar och
o SDF. Sttyrelsens första
f
möte
e startar kl 14.00 i lok
kal M4 på
Kista
amässan.
Förbundsordföra
anden förklarar därmed
d 2013 års Förbundsm
möte för avsslutat.

Vid p
protokollet:

Carina Forslun
nd
Sekrreterare

Hå
åkan Ryho
olt
Se
ekreterare

erat:
Juste

Eva Johansson
Ordfförande

Gerttrud Hanssson
Juste
erare

To
ore Gabrielsson
Ju
usterare
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11. OMBUDS- OCH DELTAG
GARFÖRT
TECKNIN
NG
Distrrikt/Namn

Bila
aga 1:1(7)

Adress

Föörening

1. Peeter Holmströöm

Västeråkra N
Norra Flygeln, 371
3 91 Karlskro
ona

Kaarlskrona HIF

2. Tomas Ohlssonn

Hägnavägenn 13, 370 44 Tjuurkö

Kaarlskrona HIF

Upplehult 1110, 451 93 Udddevalla

Udddevalla Ridkluubb

1. Britt Thimell

Hälsingberg svägen 19, 7911 44 Falun

Koorsnäs IF

2. Jonnas Linder

Hälsinggård svägen 16 c, 792 43 Falun

SR
RF Dalarna

3. Böörje Olsson

Stickspåret 111, 784 67 Borllänge

IFFK Borlänge Alppin

Granstigen 44, 623 77 Klinteehamn

M
Murgrönan HIF

1. Heenrik Söderkvvist

Vetevägen 112, 82023 Bergvik

Sööderhamns HIK
K

2. Chhrister Ringh

Fältspatvägeen 6 D, 806 31 Gävle

KFF Heros - Gävlee

1. Daavid Lega

Gustaf Adolffs Torg 4, 404 82
8 Göteborg

MA
MASS

2. Guunilla Bernhardsson

Briljantgatann 9, 421 49 Vässtra Frölunda

FSSBU och GRBK
K

1. Leif Andersson

Ölmanäs Rinngväg 533, 4399 53 Åsa

Kuungsbacka HIK
K

2. Jennni Olanderssson

Viskastigen 27 F, 432 67 Veddige
V

IFF Tre Hjärtan

BLEK
KINGE

BOHU
USLÄN/DAL
1. Ulff Eliasson
2. Fullmakt
DALA
ARNA

GOTLLAND
1. Ainna Lindgren
2. Fullmakt
GÄSTTRIKE/HÄLS
SINGE

GÖTE
EBORG

3. Fullmakt
HALLLAND
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Distrrikt/Namn
Föörening
JÄMTTLAND/HÄRJJEDALEN

B
Bilaga 1:2(7
7)

1. Sven Bertil Benngtsson

Ärtvägen 1661, 831 62 Östeersund

IFFK Östersund

2. Mikkael Althin

Fjällripevägeen 14, 831 62 Östersund
Ö

Biiathlon Östersund

3. Åsa Johanssonn

Hallsta 375, 841 92 Ånge

Frrösö IF

1. Erik Sundström
m

Smultronstiggen 6, 974 52 Luleå
L

Luuleå HIF

2. Doonald Lind

Annelundsgaatan 21C, 941 36 Piteå

Piiteå HIF

1. Kaarl-Erik Malmggren

Tågarpsvägeen 5, 241 35 Eslöv
E

Trrollenäs IF

2. Inggrid Hanssonn

Monbijougattan 4 B, 211 533 Malmö

FIIFH

3. Geertrud Hanssoon

Ingenjörsgattan 16, 215 68 Malmö

FIIFH

1. Åkke Fridén

Södra Tånghhult 40, 334 91 Anderstorp

G islaveds HIK

2. Maarie Aldingssoon

Bergkvara G
Gård Vita Husett 1102, 355 93 Växjö
V

Vääxjö Handikapppidrott

3. Maathias Jonssoon

Framnäsväggen 12 B, 352399 Växjö

Vääxjö Handikapppidrott

1. Ann Salomonssson

Vinstavägenn 76, 162 70 Väällingby

IFFAH

2. Mikkael Ståhl

Piprensarvä gen 22, 123 577 Farsta

IFF Aktiva Synskaadade

3. Anna Dahlberg

Skvadronsbaacken 26, 174 47
4 Sundbyberg
g

Haammarby Goalball IF

1. Johhan Fält

Bergsgatan 49 nb., 112 31 Stockholm

Söödertälje HIF

2. Eleeonore Gillneer

Ljusnevägenn 6, 640 31 Melllösa

Fllens Innebandyyförening

3. Annika Gill

Cedervägenn 7, 635 06 Eskkilstuna

RBBU Södermanlaand

1. Haans Wirén

Stenhagsväggen 108, 752 60
6 UPPSALA

Sttorvreta IBK

2. Kaatarina Erikssson

Tuna Backa rs Gård 2 B, 7553 36 UPPSALA
A

Upppsala Handikaappidrott

Distrrikt/Namn

Adress

Föörening

NORRBOTTEN

SKÅN
NE

SMÅLLAND

STOC
CKHOLM

SÖDE
ERMANLAND

UPPLLAND
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Hindergatann 1, 665 32 Kil

HM
MF falken

VÄSTTERBOTTEN
N
1. Tore Gabrielssoon

Selet 229, 9 30 10 Lövångeer

Skkellefteå HIF

2. Paaul Hörnlund

Pl 90 Häggnnäs, 910 20 Hörrnefors

meå HIF
Um

1. Roobert Åkessonn

Lars Kaggsggatan 135, 504 33 Borås

Boorås HIF

2. Moonika Karlssoon

Kungsgatan 105, 461 35 Trollhättan

Trrollhättans IF

3. Paatrik Blum

Käpplundaväägen 9D, 541 40
4 Skövde

Skkövde HIF

4. Maargareta Grenneheim

Rackeby Järrna 15, 531 98 Lidköping

SR
RF Lidköping

5. Peeter Frandsenn

Kassörsgataan 3, 543 34 Tiibro

SO
OK Träff, Karlsborg

1. Johhannes Dockk

Kedjevägen 19, 881 33 Solllefteå

Soollefteå GIF Orrren IF

2. Åkke Hamrin

Gamla Karleebyv 28 D, 871 33 Härnösand

IFF Rycket

1. Heelena Hagberrg

Brödkorgsväägen 15, 724 766 Västerås

Skkälby IBF

2. Viccki Skure-Erikksson

Mycklinge 8 , 725 95 Västerrås

RBBU Västerås

1. Haans Nyström

Usta 432, 7115 91 Odensbaacken

Ekkeskolans vännner

2. Anders Ekblom
m

Kvarnvägen 29, 71941 Garrphyttan

BKK Qvirre

1. Freedrik Wätterkklint

Ymergatan 44c bv, 582 43 Linköping
L

Li nköpings HIF

2. Jennny Larnemaark

Silverringen 94, 603 69 Norrköping

Noorrköpings HIF

VÄSTTERGÖTLAN
ND

VÄSTTERNORRLA
AND

VÄSTTMANLAND

ÖREB
BRO LÄN

ÖSTE
ERGÖTLAND
D

ÖVR
RIGA DELT
TAGARE OCH
O GÄST ER
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ESKILSTUN
NA

B
Bilaga 1:4(7
7)

Förbundsstyrelssen 2011-20113
Torsten Karlsson

Ordförandde

Margareta Israelsson

Vice Ordföörande

Dedjoo Engmark

Ledamot

Annicca Landström
m Walther

Ledamot

Åsa LLindqvist

Ledamot

Lars Löfström

Ledamot

Henriik Nevala

Ledamot

Peterr Ojala

Ledamot

Gunilla Åhrén

Ledamot

Valbeeredning 2011-2013
Kari M
Marklund

Ordförandde

Petteer Edström

Ledamot

Davidd Lega

Ledamot

Aina Lindgren

Ledamot

R
Ulla ZZimmerman Revholm

Ledamot

Revissorer
Lars-Erik Engbergg

Auktoriserrad revisor

Teresse Antonssonn

Vice Övrigg revisor

Nya kkandidater
Annaa-Stina Nordm
mark

Förbundssstyrelsen
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Ingridd Eiken

Förbundssstyrelsen

Stig C
Carlsson

Förbundssstyrelsen

Gunilla Bernhardssson

Förbundssstyrelsen

Lena Käld

Förbundssstyrelsen

B
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Idrottter
Lisbeeth Andersson

mmitté
Idrottskom

B occia

Dennnis Lindahl

Idrottskom
mmitté

B ordtennis

Kenneth Carlssonn

Idrottskom
mmitté

Footboll

Gunilla Engström

Idrottskom
mmitté

Footboll

Eva S
Sörengård

Idrottskom
mmitté

Footboll

Magnnus Olsson

Idrottskom
mmitté

Frriidrott

Thom
mas Olsson

Idrottskom
mmitté

KKälkhockey

Dick Lundström

Idrottskom
mmitté

M
Mattcurling

Göstaa Karlsson

Idrottskom
mmitté

M
Mattcurling

Ingerr Knutsen

Idrottskom
mmitté

N
Nordic Skiing

Jan A
Antonsson

Idrottskom
mmitté

R
Rullstolsdans

Viktorria Wedin

Idrottskom
mmitté

S portskytte

mmittén
Medicinska Kom
Jan LLexell

Ordförandde

Helenna Nittfors
Arvid Ottosson
Michaael Petterssoon
Annaa-Lena Österååker
Mariee Alm
Magnnus Sundbladd

Elitiddrottsskolan
n 2012-2014
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Johnnny Bergmarkk

SDF Bohuuslän Dal

Peterr Malmberg

SDF Hallaand

Fredrrik Anderssonn

SDF Jämttland Härjedaalen

Lena Revholm

SDF Norrbbotten

Mårteen Dahlberg

SDF Stockkholm

Olle H
Hansen

SDF Stockkholm

Leif TThorstenson

SDF Södeermanland

Sussiie Engberg

SDF Södeermanland

Anneelie Svärdh

SDF Värm
mland

Sofie Gustafsson

SDF Västeerbotten

Dan N
Nylund

SDF Västeergötland, leddsagare

Marcus Holm

SDF Västeernorrland

Stefaan Anderssonn

SDF Västm
manland

B
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Kansslipersonal
Per O
Olof Bergkvisst
Thom
mas Brandt

Kersttin Brodin
Elisabbeth Byström
m
Annee Forsell
Carinna Forslund
Niclass Grön
Henriik Hjelmberg
Ines LLopes
Lotta von Malmboorg
Susanne Möllbergg

Mayvvor Nilsson
Håkaan Ryholt
Jonattan Sandbergg
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Martin Nauclér
Tomaas Tirén
Gästeer
Lena Adelsohn Liljeroth

Kulturdepaartementet

Iddrottsministerr

Mikaeel Lindman

Kulturdepaartementet

D
Departementsssekreterare

Sven Eric Carlssoon

Hedersleddamot SHIF/S
SPK

Tore Nilsson

Paralympi ska Guldklubbben

Leif S
Söderberg

Hall of Fam
me

Magnnus Berglundd

Sponsor

S candic

Ceciliia Gustafssoon

Sponsor

KKIA Motors
KKIA Motors

Jan G
Gustafsson
Mikaeel Sjölund

Sollefteå kkommun

Gunnnela Westlandder

Åke Westllanders Minnnesfond, ordföörande

Hanss Catani

Sveriges LLions, ordföraande

Rasm
mus Isakssonn

DHR

Elise Antonsson

Sv Vattensskid- & Wakeeboardförbunndet
Med reservvation för tilläägg och ändringar.
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Lan
ndsting och
o regio
oner vinn
ner på attt stödja handikap
ppidrotte
ens
folk
khälsoarb
bete!
Svennska Handikkappidrottsfförbundet occh Sveriges Paralympisska kommittté har storaa framgångaar på
de innternationellla idrottsareenorna. Det är glädjand
de och något vi är myckket stolta öv
ver. Men vi är
ocksåå stolta öveer den betyd
delse svenskk handikapp
pidrott har fö
ör folkhälsaan hos perso
oner med
funkttionsnedsätttning. Folkh
hälsoaspektten hos idro
otten har fram
mförts som
m argument under
u
lång tid,
t
hos hhandikappiddrotten är do
ock faktorn än mer påtaglig än hoss övriga idro
rottsrörelsen
n.
Statistiken visarr att breddid
drott för perrsoner med utvecklings
u
störning ger
er tio gångerr hälsoaspekkterna
och ssamhällsnytttan för aktiva idrottaree. En vinst som
s
även ärr mycket påttaglig hos andra
a
inom
handdikappidrotten, oavsett vilken funkktionsnedsätttning de ak
ktiva har.
Grunnden för dettta folkhälso
oarbete lägggs i idrottsfö
öreningen. Det
D är där m
man rekryterrar, tränar och
o
deltaar i olika utbbildningar, tävlingar
t
occh aktiviteteer. Några av
v idrottarna hhar möjligh
het att göra en
e
elitsaatsning och delta i natio
onella och iinternationeella tävlingaar, ja till ochh med Paralympics. Meen de
flestaa samlas inoom de aktiv
viteter som aanordnas påå regional niivå.
I visssa fall blir förutsättning
f
garna och m
möjlighetern
na små för att
a organiserra idrott för personer med
m
funkttionsnedsätttning i länet eller regioonen. Att vaara den regio
onala resurss för handik
kappidrott soom
förenningarna eftterfrågar krääver också eekonomiskaa möjligheteer. Men de fförutsättnin
ngarna som
regiooner och lanndsting ger till
t stöd för denna verk
ksamhet är ytterst
y
varierrande över landet.
Vi hooppas att Svveriges land
dsting och reegioner skaa se den storra nytta och folkhälsoefffekt de kann få av
välfuungerande distriktsförb
d
und och lyffta handikap
ppidrottens regionala errsättning tilll en nivå soom
ger ffler distriktssförbund ino
om handikapppidrotten möjlighet
m
attt stärka sinn verksamheet.
Vi trräffas gärna för samtal om hur vi ppå bästa sättt, med gemeensamma innsatser, kan stärka folkhhälsan
hos ppersoner meed funktionssnedsättningg.

23
2

Sven
nska Hand
dikappidro
ottsförbun
ndet och Sveriges
S
Paralympi
P
ska Komm
mittés
Förb
bundsmötte 4- 5 majj 2013, Sto
ockholm Kista
K
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------Bilag
ga 2:2(2)

Slu
uta med särlösn
ningar – inklud
dera han
ndikapp
pidrotte
en!
Trenden har und
der en längre tid varit a
att gå mot ökad
ö
integre
ering och in kludering av personer med
funkttionsnedsätttning. Det innebär att vvi successiv
vt avlägsnar särlösninggar för att sk
kapa full
delakktighet i sam
mhället. Äve
en Sverige har ställt sig
g bakom må
ålsättningenn genom ra
atificering avv FN:s
konvvention om rättigheter
r
för
f personerr med funkttionsnedsättning, SÖ 22008:26.
En likknande tren
nd kan vi äv
ven se inom
m idrotten, såväl natione
ellt som inteernationellt..
Riksiidrottsförbundet har i sin
s värdegru
und skrivit in
n ”Allas rätt att vara meed”, och därrmed har alla
Speccialidrottsförrbund anslu
utit sig till de
enna värderring. I år var till exempeel första gången som
idrotttare med fu
unktionsnedsättning ku nde nomine
eras till alla priskategorrier på Idrotttsgalan.
Sven
nska Handikkappidrottsfförbundet occh Sveriges
s Paralympiiska Komm itté har en stor
s kompettens
att ad
dministrera och organisera idrott fför personer med funkttionsnedsätttning. I förb
bundet finnss
också en unik kunskap om vilka förutssättningar so
om måste uppfyllas
u
förr att säkersttälla
målg
gruppens be
ehov.
Para
allellt med sa
amhällstren
nden har ha
andikappidro
otten gått i samma
s
riktnning. Vi harr successivtt
flytta
at fokus från
n funktionsnedsättning till idrott. Vii har höjt kra
aven på vårra idrottsled
dare och akktiva
idrotttare. Vi har också höjt kraven på m
media att in
nte särbehandla oss utaan betrakta
a och behan
ndla
vår id
drott som all annan idrott.
Nu vvill vi öppna för en dialo
og om hur S
Specialidrotttsförbunden
n kan ta öveer idrotter frrån Svenska
a
Hand
dikappidrotttsförbundet och Sverig es Paralym
mpiska komm
mitté eller sjjälva bygga
a upp
verkssamheten frrån grunden
n. Vi vill ockkså inleda ett
e mer prak
ktiskt arbetee lokalt och regionalt. Det
D är
ju ute
e i våra före
eningar som
m den verklig
ga inkluderringen måste ske.
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