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Protokoll Styrelsemöte Region Syd SSF, 2021-10-03 
 
Datum: 2021-10-03, Tid: 21:30. Plats: Video-möte, Zoom 
 
Närvarande: Karin Hedsten, Per Wernersson, Ingemar Arwidson, 
Margareta Hallander, Karin Nordling, Erik Ljungeus, Eva Hultemar, 
Anders Höiby, Jörgen Larsson 
 

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

 

2. Karin Hedsten valdes till sekreterare för mötet. Erik Ljungeus 
och Anders Höiby utsågs att justera protokollet. 

 

3. Genomgång av uppföljningspunkter från föregående      
mötesprotokoll. Anmälningsläget från region Syd till 
Skidskyttekonferensen i Uppsala gicks igenom. Det är 13 
anmälda från vår region och 4 från Danmark. Det går en buss 
och en bil från Jönköping klockan 8:00 på fredagen. 

 

4. Höstträffen 22-23 oktober: Höstträffen kommer läggas ut på 
indTA och på hemsidan. Information om höstlägret ligger redan 
på Syds facebook-sida. Anmälningsformuläret är klart.  
 
Mötet bestämde att lägret startar på lördagen, d.v.s. det 
kommer inte vara något officiellt program på fredag kväll. Då 
ser programmet ut enligt: 

lördag: träningsprogram,Team indelning i 3 träningsgrupper, 
skytte, rullskidor, styrka – Trollhättan håller i styrkepassen, 
Landehof håller i rullskidpassen och Kimstad håller i 
skyttepassen. 

lördag kväll: Gemensam middag, troligen på Café Rangen, 
prisutdelning sommar-cup. 
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söndag: lagtävling: stationskamp med skytte. 

Boende blir på hotell Högland och något ställe till. Deltagare 
bokar och betalar själva sitt boende. Anmälningstiden har inte 
gått ut än. När vi vet hur många deltagare det blir, så bestäms 
lokal för middagen på lördag.  
 

5. Materialförvaltare: Jörgen har börjat skriva lista på vilka som är 
materialförvaltare för förbundsvapnen. Han behöver 
konfirmation från respektive materialförvaltare att serienumren 
stämmer. Erik kollar med Niklas Eklund och Uwe Fladrich och 
Karin kollar med Jonas Gedda och Anna Jarhult. Listan skall vara 
klar till höstträffen och skickas till Ingemar.  
 

6. Nybörjarklass vid tävling: Det har kommit in förslag från 
Landehof att ha nybörjarklass i våra cuptävlingar. Det som 
skiljer nybörjarklass från den öppna klass vi brukar ha är då att 
man har en bestämd åksträcka och skytte på liten prick. Enligt 
riktlinjer från riksidrottsförbundet skall man inte ha cup-
tävlingar för barn under 10 år. Tag upp frågan på skidskytte-
konferensen! 

 

7. Ekonomi: Per informerade om ekonomin. Mötet diskuterade 
hur budget för utvecklingsgruppen skall redovisas. Det har förut 
bara redovisats som en klumpsumma. Förslaget är att denna 
post redovisas lite mer detaljerat. Av de pengar som nu finns på 
kontot, så är en del öronmärkta för Skåneprojekt. Bara en del av 
dessa pengar har använts ännu.  

Höstträffen kommer att kosta ca 20 kkr. Avgiften för deltagare 
kommer att vara 400 kr. 

Per gör en sammanställning till nästa möte. 

Skuld till Nässjö Ski är reglerad. 
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8. Sponsorläge: Mötet diskuterade om checkar i bygghandel skulle 
kunna vara en bra form av sponsring. Detta kan då användas av 
klubbarna när man bygger ut eller reparerar sina skjutbanor. 
Mötet ansåg att detta skulle vara en bra form av sponsring. 
 

9. Årshjul och planering: Jörgen har preliminärt bokat hela Lövhult 
för årsmöte 2023, sista helgen i maj, 27-28, och som alternativ 
första helgen i juni, 3-4.  
 

Status för vintercupstävlingarna ser nu ut så här: 

21-22 januari Nässjö Ski, preliminärt 

4bruari OK Landehof 

5 februari Trollhättan SOK, förslag, ej beslutat 

12 mars Kimstad GOIF 

Jörgen skall fråga Borås om datum för vintercuptävling. Hallby 
återkommer om möjligt datum. 

Mötet diskuterade också kommande sommarcup. Mötet 
bestämde att försöka få fler tävlingar på våren. Som det har 
varit så blir det väl tätt med tävlingar i augusti-september. Om 
tävlingar planerades till efter skolavslutningarna, skulle det 
också vara möjligt att få med de juniorer som går på idrotts-
gymnasium långt bort. Det skulle ha fördelen att juniorklasserna 
får lite fler deltagare. Vi bör planera för att ha någon tävling 
efter midsommar. 

 

10.  Övrigt:  Ingemar har frågat på förbundet om att få tillgång 
till ”Get accept” för att kunna godkänna protokoll digitalt. 
Svaret var att det inte är helt lätt att få tillgång till detta verktyg, 
då det skulle krävas en utökat licens för programvaran.  

Region Syd kommer att få en ny hemsida. En extern person 
kommer att hjälpa till med ett skal till den nya hemsidan. 
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Ingemar skall ha möte med Lars Larsson (Landehof) angående 
det tillägg till Nytatime som han har skrivit för att kunna 
rapportera skjutresultat.  

Ingemar väntar på ett prov på profilmössa för region Syd. 
Ungefärlig kostnad kommer att bli 50 kr.  

Jan Forsgren från Tullus kommer att besöka oss på höstträffen 
och berätta hur man hanterar tränings- och tävlings-
verksamheten i klubben. 

 

11. Nästa möte: Nästa styrelsemöte bestämdes att äga rum 
som telefon/videomöte tisdag 1 november, 2022, kl. 20:30.  

 
 

Protokollet justeras: 
 
 
 
Erik Ljungeus     Anders Höiby 

 


