
Protokoll Styrelsemöte Region Syd SSF, 20220503  1 

Protokoll Styrelsemöte Region Syd SSF, 2021-05-03 
 
Datum: 2021-05-03, Tid: 20:30. Plats: Video-möte, Zoom 
 
Närvarande: Karin Hedsten, Emma Trofast, Ingemar Arwidson, Per 
Wernersson, Margareta Hallander, Magnus Händel, Dan Axelsson, 
Annie Lindh, Jörgen Larsson 
 

1. Mötet öppnades och Ingemar hälsade alla välkomna till mötet. 
Dagordning enligt kallelse godkändes. 

 

2. Karin Hedsten valdes till sekreterare för mötet. Dan Axelsson 
och Annie Lindh utsågs att justera protokollet. 

 

3. Genomgång av uppföljningspunkter från föregående      
mötesprotokoll. Skuld till Nässjö för lån av utrustning är ej 
reglerad och kvarstår (under punkt ”7. Ekonomi” från 
föregående protokoll). 

 

4. Årsmöte: Årsmöte och middag skall hållas på hotell Högland. 
Anmälan till årsmöteshelgen inklusive läger skall göras via 
IndTa.  
 
Det blir regionstävling på söndagen, som läggs upp som tävling i 
IndTa. Tävlingsformen skall vara sprint med rullskidor. Ingemar 
skall titta på lämpliga banor/banlängder. Jörgen skall lägga in 
för lägeranmälan och tävlingsanmälan (separata) på IndTa. 
Ingemar skall prata med Nässjö Ski om hjälp med tävlingen på 
söndag.  
 
Lokalerna i Lövhult är bokade för annan aktivitet års-
möteshelgen, så vi kan bara vara utomhus. Mötet diskuterade 
upplägg för aktiviteter för barn och ungdomar under helgen. 
Mötet ansåg att fyra aktivitetsgrupper är lagom om antalet 
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deltagare är i nivå med det på höstträffen. Förslag på aktiviteter 
är: rullskidträning (planering: Landehof), skytte (planering: 
Kimstad), rörelseträning (planering: Trollhättan) samt 
ytterligare någon aktivitet (planering: Nässjö). Annie skall 
fundera och komma med förslag på bra övningar. 
 
Mötet bestämde att försöka ordna så att barn och ungdomar 
får spela bowling under tiden årsmötet pågår. Ingemar skall 
undersöka om det möjligt att boka bowling. 
 
Per skall beställa pokaler och medaljer, som skall delas ut i 
samband med årsmötet/middagen på lördag.  
Inbjudan skall skrivas till årsmöte, tävling och läger.  
 
Emma skall börja titta på verksamhetsberättelsen. Per, Ingemar 
och Jörgen börjar titta på budget inför nästa verksamhetsår. 
 
Annie, Dan och Emma kommer inte att kunna närvara vid 
årsmötet.  

 

5. Sommarcupen och tävlingsklasser: Klass 16-17 och klass 18-22 
skall ha samma banlängder. Per skall lägga ut information om 
nya klassindelningen och poängberäkningen i sommarcupen.  
 
Jörgen informerade att sydcup sommartävlingen och minilägret 
på Gotland i augusti är inställt. Istället planeras det för ett läger 
på Gotland i september, men utan cup-tävling. 

 
 

6. Läger, Team Syd och övriga: Jörgen uppdaterade mötet med 
information om träffarna med Team Syd: 
 
6-7 maj, uppstartsläger i Lövhult har nu 19 aktiva och 9 

hjälpande föräldrar anmälda. Kari Eje skall undervisa 
ståskytte. 
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12-16 juni, läger i Torsby parallellt med Torsby Sommar-
skidskola, anmälan snart. 

2-8 juli, ”Lövhult Adventure”. 

8-12 augusti, läger i Östersund ”pre-camp. Boende på Jamtli för 
Team Syds deltagare både för pre-camp och för SM-helgen om 
inte ens klubb bokar annat.  

Höstlovet, läger i Idre. Huvudtränare i Idre kommer att vara 
Annie Lindh. 

2-5 december. Det blir läger i Ramundberget. Sjusjøn blir för 
dyrt. 

När det gäller läger/träffar för de yngre aktiva inom region Syd: 

Höstträffen – datum måste bestämmas. 

Läger på Gotland blir andra helgen i september. 

Det blir ingen ”Riksfinal Sommar” i år. Eventuellt funderar man 
på att göra det som ett form av läger istället. 

 
7. Ekonomi: Per informerade om ekonomin. Pengar för 

samarbetet med Danmark har kommit in 100 kkr. Ingemar 
föreslår fortsatt samarbete med Danmark där Syd söker nya 
pengar.  
 
Mötet bestämde att kostnaderna för middagen vid årsmötet 
betalas av region Syd.  
 
Mötet diskuterade budget inför nästa år. Aktiviteter som mötet 
anser bör subventioneras av regionens medel, helt eller delvis, 
är: 
• Riksfinalen, ca. 30 kkr. 
• Höstträffen 
• Tränarutbildning för region Syds tränare 
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Mötet beslutade också att inte ta ut avgiften vid cup-tävlingar 
på 20 kr/tävlande, som skall bekosta cup-pokaler. Region Syd 
tar kostnaden för cup-pokaler. 
 
Per och Ingemar informerade om bidrag som kommit in eller 
kan förväntas komma, bl.a. ett ”återstarts-bidrag” efter 
pandemin och regionsbidrag från förbundet. 
 
Mötet diskuterade vad som skall prioriteras när regionen skall 
subventionera. Var gör pengarna mest nytta? Alla ombeds 
fundera och diskutera i föreningarna. 

 

Ingemar informerade om migrationen till ny hemsides-
leverantör, som blir Conceed. Anslutningsavgiften kommer att 
betalas av förbundet för region och enskild klubb. Detta 
kommer at presenteras på SSSF:s årmöte. 
 
 

8. Sponsorläge: Inget nytt att ta upp under denna punkt. Vi håller 
västarna lite till om det kommer något mer som skall tryckas på 
dem, men vi planerar för att dela ut dessa på årsmöteshelgen. 
 

9. Årshjul och planering: Inget övrigt att ta upp i planeringen.  

 

10.  Övrigt:  Förbundet har en ”Digital Reflektion” 10 maj, som 
är öppet för alla intresserade. Sprid informationen. Anmälan 
snart. 

GDV regionen skall få en ny skidskyttekonsulent. 

 

11. Nästa möte: Nästa styrelsemöte bestämdes att äga rum 
som telefon/videomöte tisdag 7 juni, 2022, kl. 20:30.  
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Protokollet justeras: 
 
 
 
Dan Axelsson     Annie Lindh 

 


