OLYMPISKT SKIDSKYTTE
Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund
2022-04-06 via teams.
Närvarande: Moa Martinsson, Pernilla Sirviö, Karolina Sundqvist, Ursula Neussel,
Karl-Erik Lindbäck, Marika Lindberg, Jan Häggroth, Mattias Marklund, AnnaClara
Forss och David Palopää.

§1

Mötets öppnande.
Moa 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
Presentationsrunda för nya deltagare.

§6

Ekonomi
Karl-Erik redogjorde för ekonomin. Vi har ca 191 000 kr. Riksfinalen
2022 kostade NNSSF 49 801 kr för 22 personer,
ca 2 265 kr/ person.

§7

Ordförandemötet
Moa berättade om nyheter från ordförandemötet.
Det går bra för svenskt skidskytte. Utökad stöd för regionerna. Riksfinal
på rullskidor.
Sveg har riksfinalen nästkommande tre år.
Bristen på vapen diskuterades. Arbetsgrupp ska tillsättas.
Nomineringarna från regionerna.
Tog upp nystartade anläggningar.
Hur behåller vi de som inte går skidgymnasium. Hur skapa
förutsättningar i föreningarna då det finns få gymnasium. Vad kan
regionerna göra för det utökade stödet. Bollen skickades till oss i
styrelsen, hemläxa till nästa möte.
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§8

Skidskyttekonsulent AnnaClara informerar
På gång rekrytering av en till skidskyttekonsulent.
Nya föreningar som troligtvis snart kommer att ansluta sig. Robertsfors.
Umeå Röbäck. Jokkmokk. Lycksele. Många nya föreningar tack vare
skolprojektet.
Nu kan utbildningar bli fysiska igen när pandemin är över. AnnaClara
informerar om kommande utbildningar.

§9

Ny plattform för hemsida
Det blir förändringar i plattformen av hemsidorna för föreningarna.
Dock blir det dyrt och det har väckt reaktioner. Det finns även gratis
versioner av hemsidor. Den som finns på IdrottOnline stängs 2022-1231.

§ 10

Lägerverksamhet
Inget riksläger är utannonserat. Moa tar med sig frågan till SSF.
Stjärnlägret planerat från 13 augusti.
Ev. regionsläger blir till hösten.

§ 11

Övriga frågor
RF-SISU Norrbotten har årsmöte 23 april, Moa och Karl-Erik deltar.
RF-SISU Västerbotten har årsmöte 27 april, Vilhelmina SSK deltar.
SSF har årsmöte under rullskidskytte-SM 19 augusti.
NNSSF har sitt årsmöte i september.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte 30 maj kl. 21:00

§ 10

Mötets avslutande.
Moa förklarade mötet avslutat.

Moa Martinsson
Ordförande
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David Palopää
Mötets sekreterare

