
Protokoll styrelsemöte, Gävle-Dala skidskytteförbund (GDSSF). 

Tid: måndag 5 december 2022, kl 19:30. 

Plats: Teams. 

Medverkande: Thomas Andersson (Näs), Björn Bettner (ordf.), Ingela Johansson (suppl. 
Lima), Katarina Andersson (Älvdalen), Paula Eriksson (Mora), Dennis Andersson (Järbo), 
Hans Nykvist (Ornäs/sekr.), Joakim Sköld (valberedn./Mora), Jenny Molén (suppl. Valbo), 
Ann Eriksson (suppl. Dala-Järna). 

Frånvarande: Erik Engstrand (Hedesunda), Tommy Höglund (SSSF/Mora), Johan Wanner 
(juniorläger), Calle Hagström (ungdomsläger), David Sandegård (Valbo, suppl. ersätter), 
Hans-Ove ”Både” Wikström (Lima, suppl. ersätter), Janne Eriksson (Dala-Järna, suppl. 
ersätter). 

1. Mötets öppnande 

Björn Bettner öppnar mötet. 

2. Val av ordförande, sekreterare 

Till ordförande väljs Björn Bettner och till sekreterare väljs Hans Nykvist. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkändes via email och publicerades därefter på regionens 
grupp på Facebook. 

5. Information från SSSF – inget att rapportera (Björn) 

6. Organisation och struktur 

Riksfinal, planering och frågor 

Anmälan till tävling görs som tidigare år, på IndTA. Man anmäler sig som vanligt i sin 
klubbs namn och då kommer det automatiskt upp att man tillhör distriktet Gävle-Dala. 
Det står annorlunda på IndTA, men det enda alternativet man får när man anmäler sig 
är den egna klubben. 

Anmälan till boende ska göras regionvis. Inom Gävle-Dalaregionen görs anmälan 
klubbvis till lagledaren senast 19 januari 2023, på email 
erik.bergman20@hotmail.com. Klubbarna inkluderar då även de tänkta klubbledarna 
så att regionen sammantaget har en ledare per fyra aktiva, som bestämt för 
ungdomsläger. 

Policydokument 

Inget att rapportera. 

Regionsstöd 



Hans behöver bank och kontonummer för samtliga ledare som ska arvoderas. 
Lägeransvariga har i uppgift att sända dessa uppgifter. 

Mötesdagar 2023 

Styrelsemöten: 9 jan, 6 feb, 13 mar, 3 apr, 8 maj, 5 jun. 

Årsmöte: 13 jun i Dala-Järna. Prioritera fysisk närvaro, Teams endast i nödfall. 

Ekonomi (Hans) 

Månadsrapporter har kommit för sep, okt och nov. Inga kommentarer eller frågor. 

Vi ser behovet av en kassör som är involverad i regionens arbete, främst för att 
upprätta och följa upp en budget. I år lever vi över våra intäkter, men inte över våra 
tillgångar, vilket är som planerat för att ta ner kassan på en bottennivå runt 80 000 kr. 
Vi tar med som en punkt på kommande styrelsemöten fram till årsmötet att vi önskar 
återgå till en kassör i styrelsen. Arvode är inte uteslutet men ska beredas väl inom 
styrelsen fram till årsmötet. 

GDV-cup, planering och frågor 

Fråga från Facebookgruppen: Finalen Finnskoga 12 mars krockar med VW-cup i Ö-
vik. Kan vi flytta eller åtminstone ha en strategi för hur vi hanterar deltagare som 
deltagit i alla tävlingar utom just finalen. De ska väl kunna vinna cupen ändå? 

Svar: För GDV-cup har vi ansett det viktigare att undvika oönskad krock med 
SweCup, före krock med skidtävlingar. Datumet kvarstår men styrelsen tar till 
sig att cupen måste kunna vinnas av dem som inte deltar vid den sista tävlingen. 
Jaktstart med syfte att få fram cupvinnare kommer inte att bli aktuell. 

Calle Hagström, ansvarig för ungdomsläger, har påpekat behovet av mer information 
om att alla är välkomna att delta på Riksfinalen. Hans tar detta med lagledare Erik 
Bergman. 

Styrelsens uppdrag att föreslå namn som sammanställer och publicerar poängställning 
i cupen efter varje genomförd deltävling kvarstår till nästa möte. 

Vi ser en intressant möjlighet att göra något extra av den sista deltävlingen, ”Finalen”, 
och ser fram emot fortsatt resonemang på kommande styrelsemöten. Styrelsen 
uppmuntras bolla idéer på hemmaplan som förberedelse. 

 18 dec Dala-Järna (med stöd av Ornäs). Kan bytas med Mora vid snöbrist. 
Beslut fattas måndag 12 dec. 

 28 dec Mora.  
 22 jan Lima. 
 19 feb Torsby – söndag i samband m SweCup. 
 25 feb Dala-Järna (Ornäs arr. med stöd av Dala-Järna). 
 12 mar Finnskoga. 

GDSSF-konferens med RF-SISU / Anki Wadman, 23 april 2023 (Björn) 

Uppskattning antal deltagare per klubb: Ornäs 3, Mora 4, Lima 3, Älvdalen 3, Dala-
Järna 0, Näs 0, Valbo oklart, Järbo oklart, Hedesunda oklart. 



Rapportering lägerverksamhet (Johan, Calle & Hans) 

Calle Hagström tackar för sig som ansvarig för ungdomsläger, enligt 
överenskommelse när han tog rollen. Vi vill redan nu starta sökandet efter Calles 
efterträdare, att följa upp med stående punkt på kommande möten till dess frågan är 
löst. I samband med detta protokolls publicering så går förfrågan ut på 
Facebookgruppen. 

Ungdomarnas snöläger 2–4 dec i Mora (skriftlig rapport från Calle): 

”Många sena sjukanmälningar från ffa Lima SKG. Det går en förkylningsvåg på skolan 
tyvärr. Några deltagare var bara med på lördagen. Detta var dock inget problem då 
upplägget på lördagen skapade bra förutsättningar för snabba inhopp. Vi snittade ca 
24 deltagare över hela helgen. Vi delade upp gänget i 2 grupper: Remskyttar och 
Stödskyttar, för att hinna med individuell feedback. Bra med tränare från olika klubbar 
som skapade bra erfarenhetsutbyte. Vi var totalt 5 tränare vilket var helt nödvändigt 
för att få ihop kvalitativa träningar. 

Mora är en bra plats för att arrangera dessa läger. Bra mat, boende och arena. Det 
enda som om möjligt kan vara bättre är att man måste ta bil och skjutsa ungdomarna 
till och från alla träningar. Det gör det svårt att hinna förbereda tex vallen inför 
träning. Men i övrigt som sagt väldigt bra med Mora! 

Den direkta feedbacken från deltagarna och medföljande föräldrar var positiv och man 
var nöjda med lägret, vilket var kul att höra!” 

Lördag 26 nov träningsdag i Mora för yngsta juniorklassen (2006–2007): 

Mycket bra träningsdag, träningen föredömligt planerad och genomförd av de 
äldre juniorerna Samuel Dunder och Jacob Larsson. En dubbelbokning av 
Hemusgården löstes smidigt av Johanna och Paula från Mora Biathlon. Anneli 
Östberg som vanligt väldigt uppskattad, denna gång även av tränarna som 
förstått vikten av att lyfta det mentala. 

Det som drar ner intrycket är det låga deltagandet. Paula tar uppdraget att driva 
en arbetsgrupp (med Björn och Hans) för att se över konceptet för framtiden, 
bl.a. genom en enkät till deltagarna över de två år vi kört detta. Eftersom Anneli 
Östberg utökar sin roll i Orienteringsförbundet så kommer hon att minska 
antalet föreläsningar under 2023, så det kan vara bra att komma till skott med en 
planering före årets slut. 

Fototillstånd: I anmälan till kommande läger ska vi inkludera möjligheten att säga nej 
till att förekomma på bild från lägret i vår kommunikation, t. ex. i sociala medier. Att 
införas i policydokument. 

Reportageansvar: På läger svarar regionens lägeransvarige för att fotografera och göra 
ett enkelt reportage efter principen: bättre enkelt än inget alls. Bakgrunden är ett ökat 
intresse från SSSF att kommunicera vad vi gör i regionerna och att vi ska inkludera 
viss rapportering för att erhålla vårt lägerbidrag. Att införas i policydokument. 

Beslut om regionens stöd till de två nyss genomförda lägren: 500 kr/aktiv deltagare. 

Ansvarig hemsida 



I frånvaro av frivillig löser Hans detta på enklaste vis. Vi publicerar på hemsidan: 
kontaktuppgifter, protokoll, stadgar, policydokument och styrelse. I övrigt hänvisas till 
regionens grupp på Facebook. 

 

IndTA / tävlingskalender – återkoppling från SSSF 

SSSF har samma synpunkter som vi på att det blir rörigt och svårt att urskilja 
tävlingarna. SSSF driver frågan om en förbättring. 

Sommartävlingar, lämpliga datum 

Arrangerande klubb bör ha tyngsta rösten om vad som passar dem bäst. Efter 
skolavslutningen anses det generellt svårare att finna bra datum. 

7. Övriga frågor (alla) 

--- 

8. Mötets avslutande (Björn) 

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte 9 januari 2023. 

 


