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OLYMPISKT SKIDSKYTTE 

Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund  

2021-03-28 via teams.  

 
Närvarande: Lena Tuuri, Magnus Berglund, Karl-Erik Lindbäck, Monica Äijä-

Lenndin, AnnaClara Forss, David Palopää och Johannes Stötzel. 

  

§ 1              Mötets öppnande.  

  Lena Tuuri förklarade mötet för öppnat.  

  

§ 2              Val av mötets sekreterare.  

Beslöts: att det blev Johannes. 

  

§ 3              Godkännande av dagordning.  

Beslöts: dagordning godkändes.   

 

§ 4              Information från bl. a. ordf.-mötet. 

Lena informerade om följande punkter: 

 Region Norra Norrland kan få 50 000 kr extra i bidrag 

från SSSF. Biathlon Östersund och Tullus avstår sin 

andel eftersom båda föreningar får intäkter i samband 

med VC i Östersund. (Tas upp som egen punkt § 6 !) 

 Strategidokument 2026 har skickats ut till alla regioner 

och föreningar. 

 Planer att genomföra barmarksläger i Idre står kvar, 1-2 

ledare/region kommer behövas. 

 Förslag till barmarks-cup för att hålla skidskytte-

ungdomar igång och motivation till träning uppe 

(tävlingsverksamheten har legat nere denna säsong i 

pandemins spår). 

 Förslag till workshop med luftgevär och 

rullskidskyttetävlingar med luftgevär inne i städer på ex 

torg, passerande publik. 

 SSSF planerar att bilda Idrotts AB för elitlaget, ärendet 

ligger hos RF just nu för godkännandet. 

 

 

§ 5         Information från AnnaClara. 

 Ungdomsledarutbildning är igång i regionen: 

Boden och Arjeplog har anmält intresse och behov. Efter 

genomförd teoridel på distans kommer Luleå hålla den 

praktiska delen inom kort, Vilhelmina är klar med båda 

delar. 
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 AnnaClara jobbar med planer för träningsläger och 

sommarskidskytteskola i regionen.  

 Stort skidskytteintresse i Piteå, ca 30 anmälda barn i ålder 

10-14. AnnaClara ska hjälpa till med prova-på aktiviteter 

och barmarksträning. 

 

 

§ 6  Extra bidrag från förbundet 

Regionen måste ansöka om bidrag med motivering vad bidraget ska 

användas till. 

Första idéer som nämndes på mötet är ett dagsläger i juni i Älvsbyn och 

ett övernattningsläger i augusti i Boden. Beslutet tas vi nästa möte. 

 

§ 7 Konferens SDF den 29 april 2021 

 Beslöts: Karl-Erik och David representerar distriktet. 

 

§ 8 Stadgeändringar 

Stadgarna behöver ändras om förslaget, att styrelsen sammansättas av 

minst en representant från varje skidskytteförening i regionen, ska kunna 

träda i kraft. Karl-Erik har skickat ut gällande stadgarna till alla 

styrelseledamöter. Förslag till omformulering tas upp vid nästa 

styrelsemöte. Behov av ny valberedare ska diskuteras i samband med 

stadgeändringar. 

  

§ 9 Nästa möte.  

 2021-05-09 via teams. 

 

§ 10 Mötets avslutande.  

Lena förklarade mötet för avslutat.  

  

  

 

Lena Tuuri                  Johannes Stötzel 

Ordförande                  Mötets sekreterare                              
 


