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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Årsmötet
Föreningens årsmöte hölls 26 februari 2017 i Idrottens Hus. Årsmötet beslutade att
byta namn till Umeå Parasportförening.
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Styrelsens arbete
Styrelsen började sin mandatperiod med att tillsammans ta fram föreningens/styrelsens starka
och svaga sidor. Under hösten genomfördes under ledning av SISU en föreningsutvecklingskväll
med resultatet av analysen som grund. Uppföljning planeras våren 2018.
Styrelsen har utöver sitt konstituerande möte
haft 7 protokollförda sammanträden.
Vårterminen och höstterminen avslutades med gemensamma sammankomster för
ledare och styrelse.
Medlemmar
Vid årets slut hade vi 40 medlemmar, varav 16 familjemedlemmar.
Rullstolsinnebandyn
Rullstolsinnebandyn övergick till IKSU fr o m 1 januari 2017. Våren 2018 planeras en
uppföljningsträff tillsammans med laget och IKSU.
Badet
Badverksamheten pågick i den nya simhallen Navet under våren, men gruppverksamheten lades ner efter våravslutningen.
Elhockey
Under 2017 har vi haft ett intensivt elhockeyår. Jämfört med tidigare år har vi varit
på cup tre gånger. På våren till Stockholm med två lag. Ett av lagen kom etta i Eltvåan. På hösten åkte ett lag till Eskilstuna och ett till Göteborg. Spelarna som var
med på de olika cuperna utvecklades från första till sista match. Att komma iväg och
spela mot andra lag är mycket uppskattat både av spelarna och tränarna.

Tack vare bidrag från fritidsnämnden har vi kunnat köpa in ytterligare en elhockeystol vilket är mycket uppskattat både från spelare och tränare. På tisdagsträningarna är vi ofta 10 stycken och nu har vi i alla fall åtta stolar att turas om med. De
äldsta stolarna börjar vara slitna och kräver en hel del reparationer. Detta plus fler
deltagare innebär att vi måste börja planera för ytterligare ett par nya stolar de
kommande åren
Under tre dagar i augusti anordnades ett elhockeycamp i
Umeå för de egna spelarna. Fyra taggade spelare deltog under campen. Fokus var såklart främst på sporten i sig men
deltagarna fick även prova på paddeltennis, vilket var uppskattat.
Det har varit träningar två gånger i veckan och tiderna som gäller är måndagar kl.
17.00-18.30 samt tisdagar kl. 18.30-20.00 på Dragonskolan. Måndagsträningarna är
främst för de som kommit nya från hösten men är även en möjlighet för övriga att
träna en extra gång i veckan. Vi är nu tolv mer eller mindre aktiva spelare varav tre
kommit nya under hösten.
Cirkelträning
Vi har fortsatt med att bedriva cirkelträning för individer med rörelsenedsättning.
Storleken på gruppen har inte ökat som vi hoppats. Men
vi har ett par återkommande deltagare som uppskattar
möjligheten till träning.
Träningen sker på IKSU Sport lördagar kl. 11.15-12.45. För
att vara med behövs inget medlemskap i IKSU utan man
får en kod av tränaren så man kommer in. Träningen bygger på olika övningar som görs i stationer på viss tid. Då vi
har tillgång till boxningsutrustning sker en del övningar i
par, vilket gör att har man ingen ledsagare/assistent att träna med så kan man
gärna ta med en vän att träna tillsammans med.
Till 2018 kommer vi inte begränsa målgruppen till de med rörelsenedsättning utan
öppna upp för alla med någon form av funktionsvariation.
Arrangemang
Föreningen har under året varit representerad med elhockey i Parasport Västerbottens Special Olympic School Day och Change the Game där barn/unga fått möjlighet
att prova elhockey samtidigt som vi har fått möjlighet att marknadsföra vår verksamhet.

Rullstolsbasket
Eftersom det framkom att det fanns intresse för rullstolsbasket genomfördes under
några veckor ett försök att skapa en grupp för denna verksamhet. Ca 7 deltagare,
rullstolsinnebandyspelare, mötte upp i
Umeå Energi Arena där de under Torbjörn
Björnströms ledning fick möjlighet att testa
rullstolsinnebandy. Intresset var stort men vi
lyckades inte hitta någon ledare som kunde
ställa upp kvällstid. Nytt försök bör göras inför hösten eftersom det finns intresserade
spelare.
Sponsorer/samarbetspartners
Våra tidigare samarbetspartners/sponsorer Aktiv Assistans och Humana har även
det gångna året fortsatt att stödja vår verksamhet.
I slutet av året fick vi två nya samarbetspartners, IKAB och FRIA AB.
Från Umeå Energi beviljades elhockeyn ett bidrag.
Fritidsnämnden beviljade bidrag till ytterligare en elhockeystol.
Slutord
Det gångna året ”tappade” vi två verksamheter. Rullstolsinnebandyn övergick till
IKSU – helt i linje med RF:s och vårt eget förbunds strategi om en inkluderande idrottsrörelse. Det är emellertid viktigt att följa upp denna övergång så att rullstolsinnebandyn verkligen blir inkluderad och får minst samma förutsättningar att utvecklas. Tyvärr så upphörde badverksamheten efter ett år i den nya simhallen Navet.
Elhockeyn är vårt ”flaggskepp” som under året fått nya deltagare och som också
deltagit i tre cuper. Att få möjlighet att åka på cuper och träffa andra elhockeyspelare är viktigt dels för att knyta nya kontakter men också för att utvecklas i sin idrott. De närmsta cuparrangörerna finns i Gävle och de övriga i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Malmö och detta medför dyra resekostnader. Det innebär att vi
måste jobba ännu mer med egna insatser som t ex försäljning av olika produkter
och sponsring.
Cirkelträningen är en ny verksamhet och som har en utvecklingspotential.
Den största utmaningen det nya verksamhetsåret är att starta någon eller några nya
verksamheter och hitta ledare till dessa.
Avslutningsvis så vill styrelsen tacka ledare, medlemmar, föräldrar, sponsorer och
övriga bidragsgivare för gott samarbete
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