
Protokoll styrelsemöte, Gävle-Dala skidskytteförbund (GDSSF). 

Tid: måndag 9 januari 2023, kl 19:30. 

Plats: Teams. 

Medverkande: Thomas Andersson (Näs), Björn Bettner (ordf.), Ingela Johansson (suppl. 
Lima), Katarina Andersson (Älvdalen), Paula Eriksson (Mora), Hans Nykvist (Ornäs/sekr.), 
Joakim Sköld (valberedn./Mora), Janne Eriksson (Dala-Järna), Tommy Höglund 
(SSSF/Mora), David Sandegård (Valbo), Per Carlsson (valberedn./Ornäs). 

Frånvarande: Dennis Andersson (Järbo), Erik Engstrand (Hedesunda), Johan Wanner 
(juniorläger), Calle Hagström (ungdomsläger), Hans-Ove ”Både” Wikström (Lima, 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 

Godkänt via email. Publicerat på regionens hemsida med notis på Facebook. 

5. Information från SSSF – Regionsordförandemöte 12 dec (Björn) 

Finns potential att få pengar för lärgrupp (t.ex. föreningsutveckling) om man behärskar 
det formella för ansökan om bidrag. 

Erfarenhetsutbyte angående energistöd. 

Olle Dahlin kommer att nomineras till SOK styrelse. 

Förbundsekonomin är så god att man utan åtgärd klarar av de ökande kostnaderna. 

Riksfinal, tror på stort deltagande. Fortsatt kommunikation om att det INTE är någon 
uttagning. 

Satsar fortsatt mycket på utbildning. Svårt att få folk att resa långt för ”steg 1”. Siktar 
på att genomföra halva kursen digitalt. 

Leasing av luftgevär gäller ett år i taget, dvs klubben förbinder sig inte för längre tid. 

Konsulenter, söker identifiera fokusområden för respektive konsulent för att inte 
bränna ut dem genom att springa på allt. 

Inställd landskamp Finland, vill skapa något annat, t.ex. talangläger i Östersund med 
extra resurser ur landslagsmiljön. 

 



6. Organisation och struktur 

Riksfinal, planering och frågor 

Erik Bergman har efterfrågat budget för gemenskapsfrämjande aktivitet och 
uppmärksammande av annat än resultat. Inga problem, beviljas. Hans får i uppdrag att 
meddela en budget utifrån vad som spenderades på kläder till Riksfinalen 2022 (sekr. 
anm: 5800 kr) 

Policydokument 

Inget att rapportera. 

Regionsstöd 

Utbetalning av ledararvode för läger blir lite fördröjt i och med att vi når gränsen för 
SSSFs bidrag, nu tar ur egen kassa och saknar kassör som är delaktig i 
verksamheten/styrelsen.  

Lägerbidrag, behövs underlag för resonemang med SSSF. Hans ger Björn underlag 
som beskriver Gävle-Dalas läger denna säsong. 

Rutin för ansökan stöd regionala tävlingar: Respektive klubb söker. Bifoga inbjudan, 
PM, resultatlista och ange region. Skickas till camilla.ingerhed@skidskytte.se 

GDSSF-konferens med RF-SISU – Förslag ersätta med träff/temadag i samband 
med årsmötet. 

Vad kan vi göra för att dra samman så många föreningsrepresentanter som möjligt? 

 Avsluta med gemensam middag som en regionsträff? 
 Samordna med rullskidtävling? 
 Därför byta datum till en helgdag? Vi får begränsa hänsyn till andra 

arrangemang. 
 Bjuda in gäst från Östersund eller någon aktiv? 
 Anordna regionsmästerskap som säsongsfinal och göra en gemensam festdag 

av det? 

Skjuter till nästa möte att besluta om vi ska skapa arbetsgrupp. AU (Björn och Hans) 
förbereder inför nästa möte. RF-SISU avbokas. 

Ekonomi (Hans) 

Månadsrapport, inget tillgängligt för december ännu. 

Trots en fungerande extern kassörstjänst så är saknaden stor efter en kassör som är 
involverad i styrelsens och regionens verksamhet. Alla ekonomiska ärenden måste nu 
beredas extra tydligt så att kassörstjänsten bara har att verkställa. Styrelsen får ta nytt 
resonemang om arvodering är lösningen. 

Budget 2023–2024: Arbetsgrupp tar fram förslag till budget inför styrelsemöte mars 
att därefter ta med till SSSF. Hans sammankallande, Janne och Björn deltar. Planerad 
start i början av februari. 

 



GDV-cup, planering och frågor 

Poängberäkning som i SweCup – att föra in i policydokument. Alla deltävlingar 
räknas med. Hans ansvarig. 

Reflektioner från genomförda tävlingar? 

 SSSFs beslut att alla ska ha pris ifrågasätts. Är detta en vettig börda för 
arrangörsklubbarna? Det riskerar det att bli nonsenspriser. Behövs priser 
överhuvudtaget? 

 Bara placeringspriser? Då måste resultatlistorna vara klara innan man delar ut. 
Kan strula och ta tid. 

 Höja anmälningsavgiften? SSSF har beslutat att det ska vara 100 kr för 
ungdom och 150 kr för junior. Med krav på priser till ungdom är det svårt för 
arrangören att gå med plus. Önskan nutidsanpassa till 150 kr för ungdom. 

Göra något extra av den sista deltävlingen, ”Finalen”? Styrelsen uppmuntras bolla 
idéer på hemmaplan som förberedelse. 

 18 dec Dala-Järna (med stöd av Ornäs). 
 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. 

Rapportering lägerverksamhet (Johan, Calle & Hans) 

Lägeransvariga 2023–2024, söker för ungdom, eventuellt junior då Johan gjort många 
år på posten och det vore bra timing att växla över till Calle som var ansvarig för 
ungdom i år. Hans tar resonemang med Johan och Calle och lägger därefter ut 
förfrågan på Facebookgruppen. 

Hemsida 

Ta med i policy vad regionen använder hemsidan till: kontaktuppgifter, protokoll, 
stadgar, policydokument och styrelse. I övrigt hänvisas till regionens grupp på 
Facebook. 

Meddela Hans inom en vecka efter detta möte om adress till klubbsida har ändrats. 

Konsulenter 

Hur tycker vi de ska fördela sin insats mellan etablerade och yngre klubbar? Se punkt 
SSSF-info. 

7. Övriga frågor (alla) 

Milersättning ändrad av Skatteverket till 25 kr/mil per 2023. Regionförbundet följer 
efter. 

Enkät till deltagarna i förstaårsjuniorprojekt kommer att gå ut. Per Carlsson hjälper 
Paula med ett Googleformulär. 

 



8. Mötets avslutande (Björn) 

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte 6 februari 2023. 


