
Dokument med beslut tagna vid GDSSF styrelsemöten 

 

1. Läger i regionens regi 
a. Återbetalning av avgifter (2020-03-16) 

Om aktiv som anmält sig till ett av regionens läger blir sjuk eller vid allvarlig händelse 
inom familjen ska 75 % av lägerkostnaden betalas tillbaka till den aktive. Vid andra 
orsaker återbetalas 25 % av lägerkostnaden. Ordnar den aktive en ersättare tar 
ersättaren över kostnaden för lägret.  

b. Medverkan föreningsledare på ungdomsläger (2020-09-07) 

Klubbarna deltar med 1 ledare per 4 deltagande ungdomar: 1-4 ungdomar = 1 ledare, 5-8 
ungdomar = 2 ledare osv.  

Ungdomsledare bor på lägerboendet med ungdomarna och har där till uppgift att hjälpa 
dem få den vila och det näringsintag som krävs. 

Ungdomsledare utgör också arbetsstyrka för de av GDSSF utsedda lägeransvariga inom 
områdena mat, skjutvall och fys. Inför varje läger fördelar GDSSF:s lägeransvariga 
ungdomsledare på respektive område. GDSSF:s strävan är att rotera områdena för 
ungdomsledarna mellan klubbarna från ett läger till ett nästa.   

Klubbarna rekommenderas fördela hela eller delar av ungdomsledarnas lägerkostnad på 
ungdomarnas avgift, för att förenkla bemanningen av ungdomsledarrollerna.  

Klubbarna kan sinsemellan komma överens om att dela ungdomsledare, till exempel om 
klubb 1 och klubb 2 har 6 ungdomar så kan ena klubben ha två ungdomsledare och den 
andra en. Antalet ungdomar per ledare får ändå inte överstiga fyra. 

Riksfinalen räknas också som ungdomsläger. 

Om klubbarna behöver fler ledare än det antal som kommer av ovanstående för 
hantering av vapen, material, ungdomar med särskilda behov etc., så ansvarar klubbarna 
själva för att avgöra vilket antal som behövs för att lägret ska fungera och om deras 
lägerkostnad också ska fördelas på ungdomarnas avgift. 

c. Förtur (2020-04-04) 

Junior har förtur till läger som erbjuds för både junior och senior. Seniorer får delta i mån 
av plats. 

d. Kost och logi, ledare (2022-08-01) 

GDSSF står för kost och logi för lägrens huvudledare, att tillämpas från och med Sognefjäll 
2022. 

e. Fototillstånd 

I anmälan ska deltagaren kunna ange att denne inte vill förkomma på bild i rapporteringen 
om lägret, t. ex. på sociala medier. Förslagsvis läggs detta som ett tillval i IndTA. 



f. Reportageansvar 

På läger svarar regionens lägeransvarige för att fotografera och göra ett enkelt reportage 
efter principen: bättre enkelt än inget alls. Bakgrunden är ett ökat intresse från SSSF att 
kommunicera vad vi gör i regionerna och att vi ska inkludera viss rapportering för att 
erhålla vårt lägerbidrag. 

2. Arvoden 
a. Lägeransvariga (2022-02-07) 

2000 kr vardera per läger. Utbetalas årsvis vid verksamhetsårets slut. 

b. Tränare vid läger (2022-04-04) 

Varje tränare ska få ett arvode på 1500 kr vardera per dygn, 1500 kr/dag vid 
endagsaktivitet. 

3. Lån av regionens skjutbanor (2021-05-03) 
Regionens klubbar ska få låna varandras skjutbanor kostnadsfritt förutsatt att den klubb 
man lånar av i sin tur inte betalar en hyra till annan ägare. Om så är fallet ska lånande 
klubb stå för den kostnaden. Lånande klubb ska medtaga egna papptavlor och målarfärg 
för att återställa skjutbanan efter sig. Vid de arenor där spårkort måste lösas ska detta 
betalas av lånande klubb.  

4. Uppvaktningar (2021-12-06) 
a. Aktiva 

Uppvaktning av aktiva som tagit medalj på internationellt mästerskap OS/VM/EM både 
som junior och senior. Gåva: tvåpack ljusstakar Carat från Orrefors.  

b. Föreningsaktiva 

Uppvaktning av föreningsaktiv som varit engagerade i minst 15 år inom 
skidskytteförening. Klubben nominerar personen till region Gävle-Dalas styrelse. Gåva: 
tvåpack ljusstakar Carat från Orrefors.  

c. Styrelseaktiva 

Uppvaktning av styrelseaktiva i regionförbundet. Ledamöter med specialfunktion 
(ordförande, kassör, sekreterare och lägeransvarig) som uppnått 6 år på sin post. Gåva: 
tvåpack ljusstakar Carat från Orrefors.  



 
Ljusstake Carat från Orrefors, ca pris 1000 kr.  

 

 

 

5. Attestering fakturor (2022-08-01) 
För fakturor gäller princip med fyra ögon som attestrutin, dvs fakturareferensen 
(beställaren) och en firmatecknare godkänner för betalning. 

6. Regionsstöd 
a. Tävlingsbidrag 

Om regionens deltagande överstiger max antal deltagare som SSSF ger bidrag för så ska 
regionen gå in med egna medel så att klubbarna får bidrag för alla deltagare. 

 

7. Revisionshistorik 
Datum Beskrivning Utfört av 
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ungdomsläger. 

1e. Avsnitt om fototillstånd tillagt. 
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