
 

NORRA NORRLANDS SKIDSKYTTEFÖRBUND 

Organisationsnummer: 897001-2475 
Bankgiro: 5474-3521 
   

OLYMPISKT SKIDSKYTTE 

Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund  

2020-08-23 via teams.  

 
Närvarande: Lena Tuuri, Jan Häggroth, Stefan Olsson Lasu, Karl-Erik Lindbäck, 

Johannes Stötzel, och David Palopää. 

  

§ 1              Mötets öppnande.  

  Lena Tuuri förklarade mötet för öppnat.  

  

§ 2              Val av mötes sekreterare.  

Beslöts: att det blev David. 

 . 

§ 3              Godkännande av dagordning.  

Beslöts: att godkänna.   

  

§ 4              Årsmöte för NNSSF.  

Styrelsen beslutade datum för årsmöte till 27 september kl 20:00. 

Årsmötet görs på Microsoft Teams. Kallelse och handlingar ska gå ut 

minst 14 dagar innan årsmötet. Förslag från föreningar till styrelsen 

senast 4 veckor före årsmötet.  

 

§ 5              Årsmöte SSSF.  
Årsmötet för SSSF är 29 augusti. Lena anmäler Johannes, Karl-Erik och 

Jan. 

 

§ 6 SSSF info om Strategi 2026. 

 Fredag 28 augusti kl 1900 är det information via nätet. 

https://www.skidskytte.se/Nyheter/nyttfranforbundet/obs-

arsmoteostrategi2026/ 

  

§ 7              Tävlingskalendern. 

Vi tidigare möten har vi diskutera upplägget för tävlingskalendrarna för 

skidor och skidskytte för att möjliggöra för så många som möjligt ska ha 

möjlighet att både delta i skidor och skidskytte.  

 

Skidtävlingsprogrammet är redan färdigt så det är för oss som ordnar 

skidskyttetävlingar att anpassa. Skidornas tävlingskalender är redan klar. 

Karl-Erik ser till att informera klubbarna om att i möjligaste mån lägga 

skidskyttetävlingarna i anslutning till ev. skidtävlingar för att minimera 

resandet. 

 

§ 8             Forum 

Kalle Grenemark har återkopplat och är med på att skidskyttegymnasiet 

i Boden är med och genomför skidskyttelägret under forumhelgen. Av 
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den anledningen får det vara med och bestämma lämpligt datum. De får 

även vara med och påverka hur vida forumet blir i Luleå eller Boden. 

Lena tar kontakt med Kalle för att få ett datum.  

 

§ 9  Ekonomi. 

Karl-Erik går igenom det ekonomiska, vi har ca 60 000 kr. Vi har inte 

fått de 10 000 kr som var lovat i stöd för riksfinalen. 

  

§ 10              Utbildning 

Det finns ett behov för steg 1-utbildning. Förhoppningsvis så kan det bli 

tillfälle för det på det kommande forumet.  Ev. är det på gång med 

digital utbildningsplattform.  

 

För skidskyttekortet kan man köra utbildning själva inom klubben. För 

examinering behövs dock en godkänd examinator. 

 

§ 12  Riksfinalen.  

Riksfinalen arrangeras i Dala-Järna i mitten på februari. Intresseanmälan 

till styrelsen senast vid decembers utgång. Vi ser helst att man har åkt 

någon NorrCup-tävling. 

 

§ 13 Stärka regionerna 

Lena lyfter tanken om att vi skulle behöva någon konsulent som kan åka 

omkring och hjälpa föreningarna. Vi funderade på om det finns någon 

lämplig person som brinner för skidskyttet. Ev. kan LTU hjälpa till.  

 

§ 14 Arvsfonden 

Arvsfonden har information via nätet 9 september med anledning av att 

det kommer få ansökningar från Norrbotten. Anmäl senast 5 september. 

https://www.rfsisu.se/Norrbotten/Nyheter/Egnanyheter/mojlighetattsoka

pengarfranallmannaarvsfonden 

  

§ 15 Nästa möte.  

Lena kallar ett möte när Kalle G. har återkopplat om passande datum för 

forumet.  

 

 

§ 16 Mötets avslutande.  

Lena förklarade mötet för avslutat.  

  

  

 

Lena Tuuri                  David Palopää 

Ordförande                  Mötets sekreterare                              
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