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Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund  
2022-11-20 via teams.  

 
Närvarande: Moa Martinsson, Jan Häggroth, Karl-Erik Lindbäck, David Palopää, 
AnnaClara Forss, Ursula Neussel, Andreas Marklund, Marika Lindberg, Mathias, 
Peter Edén, Thomas Utterström, Karolina 
 
§ 1              Mötets öppnande.  
  Moa Martinsson 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              Ekonomi 

Ca 220 000 kr på kontot. 
 

Lägret i Boden kostade: Boende, 10 548 kr. Mat och bad, 17 784 
kr. Totalt: 28 332 kr 
Fakturerat för boende och mat: 3 026 kr 
SSSF Lägerstöd, ännu inte sökt, blir: 7 500 kr 

 
NNSSF kostnad: 17 806 kr 

 
Lägret kommer att redovisas till RF-SISU Norrbotten, RF-SISU 
Västerbotten och till de klubbar som deltog. Alla kommuner i 
Norrbotten är inte med i samarbetet med 
RF-SISU Norrbotten. Då måste ni söka hos er kommun. Oklart hur det 

 fungerar i Västerbotten.  
 
§ 6              Förebyggande arbete mot doping.  
 

Vaccinera era föreningar. Lulegjutaren har kommit igång. Alla juniorer 
behöver göra utbildningen Ren vinnare.  

 
 
§ 7              Vinterns Norrcup, Barents games och Riksfinalen 

Norrcup: 5 st deltävlingar 
17/12 Luleå, 22/1 Älvsbyn, 4/3 Piteå ev Luleå/Boden (April). 
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22/4 förslagsvis motionslopp i Luleå med avlutning på Norrcup. 
 
Medalj till varje deltävling, samt sammanställning med medalj till 1,2,3 
Nummerlappar till deltävlingar. 
Organisationsschema till tävlingar, dokument, så man vet att alla 
positioner är fyllda. Janne skickar Luleås. Klubbar fyller i och använder 
sedan som underlag för att få hjälp av andra klubbar vid en Norrcup.  

  
Barents – Intresse i regionen? Alla juniorer som åker på Barents och vill 
skjuta krut behöver ha egen licens. Vill man tävla med luftvapen är det 
OK.  
  
Riksfinal – Behöver sätta ihop en planeringsgrupp inför riksfinalen. En 
representant från varje klubb som har aktiva som ska dit.  
 
Styrelsen beslutade att köpa in medaljer och nummervästar för Norrcup. 
 

§ 8 Lägerverksamhet 
 

Utvärdering höstens läger: Det blev en lite ostrukturerad start av lägret 
och lärdomen är att det är vuxna ledare från föreningarna som får hålla i 
uppstarten av lägret och att ungdomarna sköter om att leda övningarna.  

 
Det behövs också en bra indelning av de som vill åka rullskidor/springa. 
 
Höstlägret i Pagla görs om hösten 2023 och konceptet utvecklas 
ytterligare. Förbättrad kommunikation med Bodens 
skidskyttegymnasium och förbättrad planering.  

 
Ev. utökning av antalet läger diskuterades om det ryms fler läger med 
tanke på aktiviteter och läger i ex. orientering och skidor. Frågan kom 
upp hur mycket hänsyn vi bör ta till andra idrotter.  

  
 § 9 Övriga frågor 

Karl Erik har inloggning till nya hemsidan.  
 

 
§ 10             Nästa möte 

Nästa möte blir 18 december kl. 20:00 
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§ 11 Mötets avslutande.  
Moa förklarade mötet för avslutat.  

  
  
 
 
Moa Martinsson                 David Palopää 
Ordförande                  Mötets sekreterare                              
 

Mortlake


