OLYMPISKT SKIDSKYTTE
Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund
2021-09-05 via teams.
Närvarande: Lena Tuuri, Thomas Utterström, Magnus Berglund, Pernilla Sirviö,
Elisabeth Blomqvist, Johan Larsson, Johannes Stötzel, Karolina Sundqvist, Ursula
Neussel, Linda Thelin, AnnaClara Fors, Karl-Erik Lindbäck och David Palopää.

§1

Mötets öppnande.
Lena Tuuri förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av mötes sekreterare.
Beslöts: att det blev David.

.
§3

Godkännande av dagordning.
Beslöts: att godkänna.

§4

Genomgång föregående protokoll/ genomförd verksamhet.
Beslöts: Föregående protokoll färdigställs och läggs till handlingarna.

§5

Presentation av styrelsen
Då det var många deltagare på mötet, både ordinarie och ersättare, så
gjordes en presentationsrunda. Representanter från K4 saknades tyvärr.

§6

Årsmötet
Styrelsen beslutade att kalla till årsmöte för NNSSF 26 september.
Handlingarna klara senast två veckor före, Karl-Erik uppdaterar hemsida
och skickar till klubbarna. Lena skickar förslag till uppdaterade stadgar.
AnnaClara tog på sig ansvar för att öppna årsmötet då Lena är osäker på
om hon kan vara med.

§7

Ordförandemötet
Lena berättade om nyheter från ordförandemötet.
Riksfinal för barmarkssäsongen. Troligtvis kommer det redan nästa höst
starta upp en riksfinal på hösten för rullskidor.
Det kommer att utformas en stödfunktion för klubbarna för att underlätta
för att implementera den nya strategin som är tagen på nationell nivå.

§8

Forum / läger
Pernilla har varit i kontakt med Kalle Grenemark för att bestämma ett
datum för träningsläger/forum. Ännu har inget svar kommit. Pernilla
försöker igen och ger förslagen 2-3 oktober alternativt 9-10 oktober.
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§8

Ansvar för riksfinalen.
I19 IF tog på sig ansvaret för att planera och organisera riksfinalen. Det
blir Mattias och Magnus som jobbar med det. Karl-Erik skickar underlag
från 2020.
Det behövs bland annat planeras boende och resa. Intresseanmälningar
från klubbarna senast 2021-11-30?
Det är ungdomar i grupperna 12-13 och 14-15 som troligtvis blir
inbjudna till riksfinalen.

§9

Övriga frågor
Ny ordförande.
Lena tackade för sig och för åren med styrelsen och lämnade där med
mötet.
Övriga i styrelsen lyfte frågan om ny ordförande i NNSSF. Fortfarande
inget namn klart. Styrelsen beslutade att ta en mailkonversation under
närmaste veckorna fram till årsmötet för att kommunicera idéer till ny
ordförande.

§8

Nästa möte
Årsmötet 26 september kl 2000 via teams.

§ 10

Mötets avslutande.
Styrelsen förklarade mötet för avslutat.

Lena Tuuri
Ordförande
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David Palopää
Mötets sekreterare

