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Protokoll Styrelsemöte Region Syd SSF, 2021-11-07 
 
Datum: 2021-11-07, Tid: 21:30. Plats: Video-möte, Zoom 
 
Närvarande: Karin Hedsten, Per Wernersson, Ingemar Arwidson, 
Margareta Hallander, Karin Nordling, Erik Ljungeus, Eva Hultemar, 
Jörgen Larsson 
 

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

 

2. Karin Hedsten valdes till sekreterare för mötet. Eva Hultemar 
och Jörgen Larsson utsågs att justera protokollet. 

 

3. Genomgång av uppföljningspunkter från föregående      
mötesprotokoll. Angående frågan om nybörjarklass vid tävling 
(punkt 6 på styrelsemöte 3 oktober, 2022); inget har gjorts på 
detta. 
Ingemar har inte fått någon återkoppling från förbundet när det 
gäller möjlighet att få tillgång till ”Get Accept” för justering av 
protokoll m.m. 
Ella Alvin jobbar med att få ihop en stomme för Syds nya 
hemsida. Jörgen, Per och Ingemar skall ha möte tillsammans 
med Ella för att diskutera hemsidan. Alla som vet om datum nu, 
som skall in på hemsidan skall meddela Ingemar. 

  

4. Materialförvaltare: Det saknas fortfarande några serienummer i 
listan. Jörgen skall göra klart listan på förbundsvapnen med 
respektive materialförvaltare och återkomma.  
 

5. Lista på examinatorer för skidskyttekortet: Förbundet håller på 
att sammanställa en lista på examinatorer för skidskyttekortet. 
Jörgen ansvarar för att förbundets lista (eller utvalda delar) 
läggs upp på Syds hemsida. Eva skall försöka uppmuntra någon 
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på Gotland att bli skidskyttekortsexaminator. Det skulle även 
behövas en examinator i Blekinge. Nuvarande examinatorer i 
region Syd är: Karin Hedsten (OK Landehof), Thomas Swahn (OK 
Landehof), Per Wernersson (Hallby), Magnus Händel (Kimstad 
GoIF och Jörgen Larsson (Nässjö). 
 

6. Hantering av sociala medier: Mötet var eniga om och bestämde 
att bara styrelsemedlemmar och Jörgen skall kunna gör inlägg 
på Skidskytte Region Syds facebook-sida. En del namn behöver 
kanske rensas bort, som de inte sitter i styrelsen. På Syds 
facebook-sida skall information om läger, tävlingar et.c. läggas. 
För diskussioner spridning av tips gällande utrusning träningar 
m.m. har vi facebook-gruppen ”Skidskytte Region Syd – Forum”.  
Under denna punkt diskuterades också fotopolicy för region 
Syds tävlingar och andra sammankomster. Mötet bestämde att 
det skall finnas möjlighet att vid anmälan till tävling eller annan 
aktivitet inom regionen, att ange om man ej vill vara med på 
foto. 
 

7. Ekonomi: Per informerade om ekonomin. Faktura för catering 
på höstträffen skall betalas. Fakturor skall skickas till klubbarna 
för höstträffen. Bidrag på väg in. 

Vi jobbar för en fortsättning på IBU:s satsning på Danmark, och 
det samarbetet region Syd har haft med danska 
skidskytteungdomar.  

 
8. Fördelning av kostnad för region Syd-kläder: Ingemar ligger ute 

med pengar för de västar som köptes in till Riksfinalen, drygt 30 
kkr. (exklusive moms). Skidskytteexperten skall sponsra med 10 
kkr. Mötet bestämde att betala ur regionens kassa 10 kkr. för 
västarna. 
Mötet diskuterade att beställa tävlingsmössor att ha till låns på 
Riksfinalen. Mössorna skall vara i region Syds temafärger, rött 
och gult. (temafärger för de olika regionerna har bestämts av 
förbundet.) 
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9. Sponsorläge: Ingemar har diskussioner med Serneke. 
 

10. Årshjul och planering: Datum för årsmöte diskuterades. Två 
helger var på förslag19-21 maj (mindre bra då det är Kristi 
Himmelsfärd och långhelg och mång troligen är bokade på 
annat) och helgen 27-28 maj. Jörgen skall höra om Lövhult, 
inklusive orienteringstugan kan bokas den sista helgen i maj.  
 

Andra datum som planerades: 

30 juni – 5 juli   Träningsläger 

21 – 22 oktober Höstträff 

Jörgen skall boka Lövhult för höstträffen. 

Jörgen informerade om att det han undersöker möjligheten att 
ha ett träningsläger 28 – 30 december i Lövhult, eventuellt ett 
breddläger (för olika åldrar). Förvarna gärna i klubbarna! 
Information om lägret läggs ut senast 1 december.  

 

11. Utbildning av nya ledare: Region Syd behöver utbilda fler 
ledare, framför allt i de lite yngre skidskytteföreningarna, men 
det behövs även påfyllning i de mer rutinerade föreningarna. 
Mötet diskuterade hur man uppmuntrar och intresserar för fler 
att gå utbildningar till skidskytteledare. Mentorsystem och 
någon form av grannsamverkan diskuterades, där man i första 
hand skulle ha mer kontakt med geografiskt nära föreningar. 
Erik och Karin H. fick i uppgift att fundera på idéer kring detta 
och hur man kan organisera det. 

 

12.  Fler föreningar på cup-tävlingar:  Mötet diskuterade hur vi 
kan få fler föreningar att komma på våra tävlingar i regionen. 
Mötet ansåg att vi behöver sprida information om våra kanaler, 
såsom hemsidan, facebook och särskilt IndTa. Detta är något 
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som hör ihop med diskussionen i punkt 11 och skall ingå som 
punkt när man tittar på mentorssystem. 
 

13. Bokning av boende på nationella tävlingar: Mötet 
diskuterade om vi inom region Syd skall tillhandahålla service 
med gemensam bokning av boende, och kanske också 
gemensamma resor, för juniorer som tävlar på Swecup. Karin N. 
fick i uppdrag att utreda detta tillsammans med Anders H. 
 

14. Övrigt:  Margareta och Eva skall ha ett möte med Nässjö för 
uppföljning av höstträffen. Margareta är sammankallande.  

Tydliggörande: Det har gått ut erbjudande om leasingavtal för 
luftgevär. Detta erbjudande riktar sig till skidskytteklubbar, inte 
till privatpersoner. 

 

15. Nästa möte: Nästa styrelsemöte bestämdes att äga rum 
som telefon/videomöte måndag 5 december, 2022, kl. 20:30.  

 
 

Protokollet justeras: 
 
 
 
Eva Hultemar     Jörgen Larsson 

 


