
 

NORRA NORRLANDS SKIDSKYTTEFÖRBUND 

Organisationsnummer: 897001-2475 
Bankgiro: 5474-3521 
   

OLYMPISKT SKIDSKYTTE 

Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund 2022-06-19 

via teams. 

Närvarande: Moa Martinsson, Karl-Erik Lindbäck, Magnus Berglund, 

Karolina Sundqvist, Pernilla Sirviö, Thomas Utterström, Anna-Clara 

Fors, Ursula Neussel, Mathias Marklund. 

 

§ 1 Mötets öppnande. 

 Moa Martinsson förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2 Val av mötes sekreterare. 

 Beslöts: att välja Karolina Sundqvist  

 

§ 3 Ekonomi. 

 Inget nytt. 

 

§ 4 Läger och årsmöte till hösten 

Påminnelse till alla föreningar att skicka in intresseanmälan 

till Moa Martinsson innan juni månad är slut. 

 

Pernilla Sirviö har pratat med Kalle Grenemark om ledare till 

höstens skidskytteläger.  Ungdomarna från 

Skidskyttegymnasiet ställer upp som ledare. Det är oklart i 

dagsläget om Kalle Grenemark kommer att vara med som 

ledare.  

 

Beslut togs att lägret hålls 17-18/9 2022 i Boden.  

 

Planeringsgruppen bestående av David Palopää, Jan Häggroth 

och Moa Martinsson planerar för lägret och skriver en 

inbjudan som läggs ut på NNSSF hemsida.   

 

Årsmötet för NNSSF sker i samband med skidskyttelägret i 

Boden den 17-18/9- 2022. 

 

§ 5 Protokoll   

Karl- Erik Lindbäck påminner om protokollen som ska in till 

honom.  
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§ 6 Information från Regionsordförande träffen 13/6 

 Moa Martinsson informerar om mötet:  

 

 Strategi 2026 

Tre strategiska satsningar: 

- vapenfrågan (start att köpa in 100 vapen – säkerställa 

leverans och vara uthyrare/bank) men att framöver komma 

upp i 300 vapen,  

- Regionsbidrag över tre år (aktivitetsbaserad stödmodell – 

läger, deltagare i tävlingsverksamhet, genomföra tävlingar i 

distriktet, regionala utbildningsinsatser – dagsarvode)  

- ny hemsidelösning. Skidskytteförbundet står för 

startavgiften för föreningarna i den nya lösningen (Sitevision). 

För att få startavgiften ska man vara medlem i 

skidskytteförbundet. Sedan tillkommer en avgift per år för 

varje förening. 

 

Ungdomslandskampen – ska vi ersätta den med någonting 

annat? Ej laglig att 14-15 åringar tar med vapen över gränsen..  

 

14-16 oktober skidskyttekonferens i Uppsala. 

Vill att gymnasier deltar, utbildning ståskytte, besök 

landslagsorganisationen. Jonas Johansson – ny 

utbildningsansvarig som kan hålla mkt att utbildningen. Tidig 

eftermiddag fredag och pågår till tidig lunch söndag. 

Uppdrag: att se till att föreningar och medlemmar i 

regionsstyrelsen vill delta. 

 

Ny skidskyttekonsulent i Region Mitt, Emelie som börjar 1 

augusti. Caroline Olsén kommer bli mer riktad mot JH och 

VN. 

 

Nomineringar/hederstecken – hur ska vi hantera det?! 

Regionsstyrelserna bör ta upp frågan på styrelsemöte och 

diskutera det. 

Frågan diskuteras vid nästa styrelsemöte. 
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Ska göras ett Årshjul som går att förhålla sig till. Förslag ska 

komma senast 30/6. 

 

Sommarriksfinal Fortsatt titta på det framgent. Inte hunnit 

med det organisatoriskt. Stabilare organisation framöver, bör 

komma redan under vintern. 

 

§ 7 Information från Anna-Clara Fors: 

 En tävlingskalender ska kollas upp och påbörjas innan hösten.  

  

Event-vagnar håller på att ställas i ordning från förbundets 

sida. De är utrustade med elektroniska banor för att kunna 

användas i b.la. stadsmiljöer och vid olika event.  

Anna- Clara jobbar för att den första provvagnen ska hamna 

här i norra regionen.  

 

Utbildning av nya ledare hölls i maj. 4 föreningar var 

representerade.  

 

Det kommer att starta upp ett antal nya skidskytteföreningar i 

Norr- och Västerbotten. Det är Röbäck, Jokkmokk och 

Robertsfors och så är Lycksele på gång till hösten.  

 

§ 8 Övriga frågor 

Karl- Erik påminner om att uppdatera representanter till 

styrelsen innan årsmötet. Han kommer även att skicka ut det 

förenklade bokslutet till de styrelsemedlemmar som står som 

representant med fetstil i protokollet från förra årsmötet. Alla 

dessa ska skriva under bokslutet.   

 

§ 9 Nästa möte. 

 Beslöts: att ha nästa möte 2022-08-14. Kl. 21:00 via teams. 

 

§ 10 Mötets avslutande. 

 Moa förklarade mötet för avslutat. 

 

Moa Martinsson    

Ordförande   Mötets sekreterare 

 


