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Protokoll Styrelsemöte Region Syd SSF, 2022-12-05 
 
Datum: 2022-12-05, Tid: 20:30. Plats: Video-möte, Zoom 
 
Närvarande: Karin Hedsten, Per Wernersson (delvis), Ingemar 
Arwidson, Margareta Hallander, Karin Nordling, Erik Ljungeus, Eva 
Hultemar 
 

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

 

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

3. Genomgång av uppföljningspunkter från föregående      
mötesprotokoll.  

a) Mötet beslutade att fortsätta med öppen klass på Syds 
tävlingar, såsom de genomförts hittills.  

b) Syd har nu tillgång till ”Get Accept” och Syds styrelse skall 
använda det i fortsättningen för justering av protokoll, 
som skall skickas till Ingemar som vidarebefordrar till de 
personer som skall justera/skriva under. 

c) Ella, som hjälper region Syd med hemsidan på den nya 
plattformen, kommer fortsätta arbeta med att överföra 
gamla hemsida de närmsta 1-2 veckorna. Ingemar skickar 
ut länk till nya hemsidan när arbetet är klart. 

d) Listan på examinatorer för skidskyttekortet anses klar i 
och med styrelseprotokollet från 221107. 

 

4. Lista på materialförvaltare skall biläggas styrelseprotokoll. Hela 
styrelsen skall skriva under. 
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5. Ledarutbildning i Syd och mentorsystem/grannsamverkan 
mellan klubbar, informationsspridning om tävlingar: Mötet 
bestämda att detta är frågor som behöver längre diskussionstid. 
Därför bestämdes att styrelsen skall ha ett fysiskt möte i 21 
januari i Löövhult och i samband med tävlingarna där. 

För att underlätta kontakterna mellan Syds föreningar skall vi ta 
fram en lista på kontaktpersoner i de olika föreningarna. 
Ingemar skall börja med att skicka ut en lista på Syds föreningar, 
sedan fördelas arbetet på styrelsens medlemmar att kontakta 
några föreningar var. 

  
6. Samverkan kring juniorernas Swecup-resor: Mötet diskuterade 

hur juniorernas resor till Swecup eventuellt kan planeras 
tillsammans inom regionen. Mötet kom fram till att det inte är 
planering av resor och boende som är det stora problemet. Det 
är viktigare med stöttning på plats. Ett förslag var att för varje 
tävling bestämma en klubb som är ansvarig för 
tävlingssekundering. 

 

7. Ekonomi: Per informerade om ekonomin. Det har inte varit 
några stora förändringar på kontot sedan senaste styrelse-
mötet. Per och Eva skall kontrollera Svaide-Romas betalning för 
läger är korrekt.  

Danmark skall inom ramen för IBU-samarbetet, ha DM i 
Ulricehamn. Ingemar skall hålla kontakt med Christian Borch.  

 
8. Sponsorläge: Inget nytt under denna punkt. 

 

9. Årshjul och planering:  
a) Lövhult är bokat för årsmöte 27-28 maj, 2023. Lövhult är 

dessutom bokat för vinterläger i mellandagarna. 
b) Information om vinterläger är utlagd på Region Syd 

Forum, som är en diskussions-grupp. Karin H. ser till att 
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informationen skrivs in på region Syds facebook-sida, där 
sådan information skall läggas ut. Karin H. ser till att även 
informationen om Riksfinalen ligger där och inte skickas 
till forumet. 
Två deltagare är anmälda hittills. 

c) Följande tävlingar är bestämda i vintercupen: 
21-22/1 Nässjö 
4/2 OK Landehof 
5/2 Trollhättan 
12/3 Kimstad 
 
Borås har inte hört av sig angående att arrangera cup-
tävling. Enda möjliga helg för Hallby är 4-5/2, som är 
upptagen. Kimstad och Hallby skall diskutera om det går 
att planera på annat sätt. 

d) Riksfinalen: Ingemar har gjort preliminär anmälan om ca 
60 tävlande från region Syd. Region Syd kommer att 
betala anmälningsavgiften och sponsra del av boende för 
de aktiva.  

Mötet bestämde att utse Karin H, Margareta och Erik till 
lagkaptener för att planera omkring Riksfinalen 2023. Karin H. 
kallar till separat möte om Riksfinalen. En första information om 
Riksfinalen skall läggas ut snarast på våra informationskanaler, 
Facebook och hemsida. 
 

10. Övrigt: Karin N. föreslog att man inför läger i regionen har 
ett möte, motsvarande lagledarmöte inför tävlingar, för att 
lättare sprida information om lägret och för att deltagare skall 
kunna ställa frågor. Mötet bestämda att i fortsättningen göra 
detta för att underlätta informationsspridningen. 

 

11. Nästa möte: Nästa styrelsemöte bestämdes att äga rum 
som fysiskt möte i Lövhult 21 januari, 2023, kl. 10:00 – 14:00.  
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Protokollet justeras: 
 
 
 
Anders Höiby     Karin Nordling 
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Bilaga 1:  
Materialförvaltare i Skidskytte Region Syd, 5 december, 2022 
 

Placering idag 
Antal 
Anschütz 

Antal 
Unique Serienr. 

        
Margareta Hallander (Trollhättan SOK)   1 167348 
Margareta Hallander Trollhätan SOK)   1 172998 
Jörgen Larsson (Nässjö Ski) 1   194380 
Jörgen Larsson (Nässjö Ski) 1   207142 
Uwe Fladrich (Kimstad GoIF)   1 167347 
Uwe Fladrich (Kimstad GoIF)   1 169816 
Anna Jarhult (OK Landehof)   1 167335 
Nicklas Eklundh (Kimstad GoIF)   1 172990 
Jörgen Larsson (Nässjö Ski)   1 172988 

 
 
 
 
 
Ingemar Arwidsson   Karin Hedsten 
 
 
 
Per Wernersson   Eva Hultemar 
 
 
 
Margareta Hallander Anders Höiby 
 
 
 
Annie Lindh   Karin Nordling 
   
 


