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Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund 2021-10-31  

via teams. 

 

Närvarande: Moa Martinsson, Magnus Berglund, Rolf Björklund, Karl-

Erik Lindbäck, Jan Häggroth, Karolina Sundqvist, AnnaClara Forss, 

Ursula Neussel. 

 

 

§ 1 Mötets öppnande. 

 Moa Martinsson förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2 Val av mötes sekreterare. 

 Beslöts: Ursula Neussel  

 

§ 3 Lägret i Boden 

 Lägret har gått bra med ett 40 tal ungdomar plus ledare och  

föräldrar. En avvikelse togs upp som inte var något allvarligt  

(försening av maten). 

K-E fixade ansökan om stöd men både Piteå, Vilhelmina och Luleå 

måste söka pengar på sin egen kommun. 

 

§ 4  Ekonomi. 

Mat och fika för ungdomslägret i Boden kostade 6 241 kr. Vi har 

fått 10 289 kr som SDF bidrag 2021. Ca 150 000 kr när alla 

klubbar har betalat föreningsavgiften för 2021-2022.  

Frågan kvarstår vad vi använder pengarna till? 

 

 

§ 5     Information från styrelseordförande möte. 

Uppdaterade regler från 2021-11-01 angående fluorförbud finns på 

Svenska Skidskytteförbundets hemsida. Ta även del av regler om 

tillåtna vallor och leverantörers listor över godkända preparat. 

Informationen hittar ni här: 

 

Fluorförbud – Så här hanterar vi det vid svenska tävlingar - 

Skidskytteförbundet 

 

 

https://www.skidskytte.se/Nyheter/Nyheter/fluorforbudsaharhanterarvidetvidsvenskatavlingar/
https://www.skidskytte.se/Nyheter/Nyheter/fluorforbudsaharhanterarvidetvidsvenskatavlingar/
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Fluorförbudet gäller för alla skidskyttetävlingar. Information har 

gått ut till alla klubbar.  

Anna Clara tar på sig att kolla upp möjligheten om ett 

webbseminarium med landslagsvallare. 

 

Fråga till NNSSF - om vi fick ett stöd på 50 000–100 000 hur 

skulle vi kunna använda det? Vad skulle det göra för skillnad? 

Förslag – Fortsätta med aktiviteter med lägre avgifter, stöttning till 

ungdomarna som åker riksfinal, reseersättning.  

 

§ 5 Utbildningar med anmälda från NNSSF-klubbar. 

 En anmäld till barn och ungdom steg 1, med start 24 oktober. 

 19 anmälda till skidskyttekortet, med start 21 oktober. 

 

Alla utbildningar är inlagda på idrottonline. 

 

 

§ 6 Info från AnnaClara 

Skidskyttekortet är genomförd.  

I fortsättningen planeras det att ha utbildningar både under våren 

och hösten/vintern.  

Ungdomar som fyller 14 bör göra skidskyttekortet så snart som 

möjligt. Meddela om det finns behov! 

Stort projekt som handlar om rörelseglädje på gång. Bland annat 

planeras att erbjuda luftgevärspaket för lågt pris till föreningar. 

Östersund håller på med olika filmklipp för utbildning som sedan 

läggs upp på hemsidan. 

AnnaClara fick frågan från Piteå om möjlighet att “träna tävla”. 

Vilka möjligheter finns? Eventuellt kan det genomföras 

träningstävlingar eller en tidig Norr Cuptävling. Kanske i 

Arvidsjaur samtidigt som Svecupen, 11/12 december? Inte säkert 

att det blir en ungdomstävling i samband med Svecupen. 

Bäst skulle det vara med helgtävlingar, annars blir det svårt att alla 

klubbar kan vara med.  

 

§ 7 Norr Cup 2021/2022 
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Vilka kan/ vill arrangera Norr Cup? Älvsby IF Skidskytte planerar 

för tävling 2022-01-30, dagen efter Kanisspelen. 

Luleå Gjutarens IF planerar för tävling 2022-01-16, beroende på 

vädret en eller två tävlingar. 

Eventuellt 1 dag till senare under året. 

Arvidsjaur kan eventuellt arrangera en tävling innan första Swecup 

och en efter årsskiftet. Rolf hör närmare med Camilla. 

 

§ 8     Uppdatering av klubbarnas IdrottOnline och föreningsrapport 

för 2020/2021.   

Styrelsen påminner om uppdatering av er IdrottOnline. Samt er 

föreningsrapport för 2020/2021, 3 klubbar saknas. 

Karl-Erik kan hjälpa till med det.   

Någon förening har inte heller betalat in föreningsuppgifter.     

 

§ 9 Årshjul 

Moa vill ha hjälp av oss när det händer vad under året för att få 

ihop ett årshjul. Mejla till Moa! 

 

§ 10 Nästa möte. 

 Beslöts: nästa möte 2021-11-28, kl 20.00 via teams. 

 

Mötets avslutande. 

 Moa förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Moa Martinsson  Ursula Neussel 

Ordförande   Mötets sekreterare  

 

 

 

 


