
Protokoll styrelsemöte, Gävle-Dala skidskytteförbund (GDSSF). 

Tid: måndag 7 november 2022, kl 19:30. 

Plats: Teams. 

Medverkande: Thomas Andersson (Näs), Björn Bettner (ordf.), Calle Hagström 
(ungdomsläger/Lima), David Sandegård (Valbo), Hans-Ove ”Både” Wikström (Lima), Ingela 
Johansson (suppl. Lima), Katarina Andersson (Älvdalen), Paula Eriksson (Mora), Dennis 
Andersson (Järbo), Janne Eriksson (Dala-Järna), Hans Nykvist (Ornäs/sekr.). 

Frånvarande: Erik Engstrand (Hedesunda), Tommy Höglund (SSSF/Mora), Johan Wanner 
(juniorläger). 

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 

Föregående protokoll godkändes via email och publicerades därefter på regionens 
grupp på Facebook. 

5. Information från SSSF – rapport från regionsordförandemöte (Björn) 

Förutom regionsordförandena deltog Rikard Grip, gen.sekr. och Ulrika Öberg, 
nationell chef. 

SSSF har beslutat ha årsmöte och skidskyttekonferens vartannat år. 2024 blir det alltså 
årsmöte och 2025 blir det konferens. 

Riksidrottsgymnasiereformen är lagd på is. 

Bör något ytterligare göras för att aktiva ska kunna följa dopingreglerna? I dagsläget 
ska alla genomgå utbildningen ”Ren vinnare” och man har röd-gröna listan till hjälp. 

SSSF har god ekonomi. Nuvarande koncept för regionsbidrag testas i tre år. 

Ungdomslandskamp mot Finland utgår, ersätts troligen med träningsläger i Östersund 
för samma (svenska) målgrupp (HD13-14, HD15-16). 

6. Organisation och struktur 

Tävlingar kommande sommar, rullskidor och springskytte (Björn) 

Viktigt att vi får till denna sorts tävlingar, främst för de aktivas skull men även för 
regionsstödet. I år fick vi ställa in en tävling på grund av få anmälda och även den vi 
körde hade färre anmälda än önskat. Vad krävs för att det ska fungera? 



 Rätt tidpunkt.  Både tar uppgiften att undersöka vad som vore bra datum 
under vår och sommar. 

 Kanske även lättare rullskidbanor eller möjlighet att ställa ifrån sig vapnet vid 
åkning. 

 Springskytte? 

Lagledare Riksfinal 

Erik Bergman, Mora, har anmält intresse. Styrelsen väljer Erik. 

Förutsättningar och uppgifter för lagledaren: 

 Kontakt mot tävlingsledning under tiden fram till tävling. 
 Lagledare på plats. 
 Ta ut stafettlag baserat på resultat i Riksfinalens individuella tävlingar. 
 Arvoderas som övriga ledare med 1500 kr/dygn. 
 Har stöd av klubbledare/föräldrar som vid ungdomsläger, 1 ledare per 4 

ungdomar. 

Policydokument (Katarina) 

Beslut att revidera punkt 2b, arvode tränare vid läger, till 1500 kr/dygn respektive 
1500 kr/dag vid endagsaktivitet. 

Dokumentet ska publiceras på regionens nya hemsida. 

Regionsstöd (Hans) 

Vi har inte fått något svar på vår önskan att tävlingsbidraget för deltagande vid SM / 
JSM / SweCup ska fördelas utgående från totalt antal starter över säsongen (med tak 
på 250), istället för det nuvarande max 25 per tävling över 10 tävlingar, så det senare 
antas gälla tills annat meddelas. 

Thomas har sedan förra styrelsemötet berett frågan hur vi fördelar bidraget mellan 
klubbarna om vi går över taket. Om vi tillämpar ”25 vid 10-regeln” på fjolårets 
tävlingar så ser vi att det gör marginell skillnad, vi gick över taket vid tre tillfällen och 
då med som mest tre starter. Thomas föreslår att regionen går in med egna medel för 
att klubbarna ska få bidrag för alla deltagare även vid de tävlingar där vi har fler än 25 
från regionen. Styrelsen beslutar att förslaget ska gälla som regionens policy. 

Ledararvode kommande ungdomsläger i Mora: fyra ledare, två dygn. Hans meddelar 
SSSF för att de ska kunna godkänna i förväg. 

Ledararvode för läger genomförda innan rutinerna för regionsstöd meddelades, 
lägeransvariga skickar utfallet till Hans så meddelar han SSSF för utbetalning till 
respektive ledare och vidarefakturering till regionen. Viktigt att skicka med namn, 
bank och kontonummer. 

Leasingavtal luftgevär (Björn) 

Avtalet var bifogat kallelsen till detta möte. Man tror på hög efterfrågan så 
intresserade klubbar uppmanas att agera snart. 

 



Ekonomi (Hans) 

Kassarapport skickas ut när den finns tillgänglig. Vi har en överenskommelse med vår 
inköpta kassörstjänst att kassarapport ska skickas minst en vecka före kommande 
styrelsemöte. 

Regionens kassa är förnärvarande god. Samtidigt är vi generösa med att kompensera 
avvikelser mellan SSSFs regionsbidrag och den standard vi vill hålla i regionen 
(främst på ledararvoden), så nettot för året är stort minus, ett medvetet agerande 
eftersom vi bedömer att vår kassa är för stor. 

Skidskyttekonferens SSSF, reflektioner 

Mycket uppskattat. Bra variation i programmet. Brett deltagande rekommenderas för 
framtida konferenser. Vi bedömer att det var en bra investering för regionen att 
subventionera klubbarna med ytterligare två deltagare utöver de som SSSF 
subventionerade. 

GDV-cup 

 18 dec Dala-Järna (med stöd av Ornäs). Kan bytas med Mora vid snöbrist. 
 28 dec Mora.  
 22 jan Lima (OBS datum justerat). 
 19 feb Torsby – söndag i samband m SweCup. 
 25 feb Ornäs i Dala-Järna (med stöd av Dala-Järna). 
 12 mar Finnskoga (OBS datum justerat). 

Hans publicerar dessa datum på Facebook och hemsida. Klubbarna lägger in sina 
tävlingar på IndTA. 

Styrelsens uppdrag att föreslå namn som sammanställer och publicerar poängställning 
i cupen efter varje genomförd deltävling kvarstår till nästa möte. 

Vi ser en intressant möjlighet att göra något extra av den sista deltävlingen, ”Finalen”, 
och ser fram emot fortsatt resonemang på kommande styrelsemöten. Styrelsen 
uppmuntras bolla idéer på hemmaplan som förberedelse. 

GDSSF-konferens med RF-SISU / Anki Wadman, 23 april 2023 (Björn) 

Björn har fått ett förslag från Anki Wadman om vad vi skulle kunna göra. Dock är 
detta mer inriktat mot klubbarna än vi föreställt oss och föreslår 4–5 deltagare per 
förening. Det känns ändå värt att kolla intresset i klubbarna. Björn tar samtal med 
Anki och återkommer därefter med en text som vi kan använda för att kolla intresset i 
klubbarna. 

Rapportering lägerverksamhet (Johan, Calle & Hans) 

Ungdomarnas snöläger 2–4 dec i Mora: 26 anmälda från 6 klubbar (i fjol hade vi 12–
15 deltagare). Någon ytterligare tränare sökes. Vi behöver också påminna klubbarna 
om behovet av en vuxen per fyra ungdomar. I dagsläget för få vuxna anmälda. 

Juniorernas snöläger 3–6 nov i Trysil: 22 aktiva deltog och var uteslutande positiva att 
ha att göra med! Bra förhållanden trots en förfärlig prognos. Mycket bra att ha tidiga 
pass på skjutvallen. 



Lördag 26 nov träningsdag i Mora för yngsta juniorklassen (2006–2007): Tränare 
skidskytte blir Samuel Dunder och Jacob Larsson. Hemusgården bokad. Dock väldigt 
få anmälda hittills så påminn gärna i klubbarna. 

7. Övriga frågor (alla) 

SSSF-nyhet om sommaraktiviteter i Skidskyttesverige: Varför var inte Gävle-Dalas 
läger i Idre och Sognefjäll med i den nyhet som publicerades av SSSF på deras 
hemsida i början av oktober? Vi upplever att vi rapporterat om dessa och öppnat för att 
sända mer info om det önskades. Björn kollar detta med konsulent-Emelie och SSSF. 

Erbjudande trycka skyltar: SSSF kommer att trycka upp skyltar för märkning av 
skidspår mm. Om klubbar behöver nya skyltar i regionens nya färger (orange och 
grön) så ska de ta kontakt snarast med SSSF. 

Energipriser: Kontakta idrottschef på regionala idrottsförbundet för information om 
vad som finns att söka. 

IndTA: Upplevs ha blivit rörigt nu när alla läger ska med i planeringen. Det har blivit 
svårare att se det som en tävlingskalender eftersom det inte finns någon egen kategori 
för lägren, så dessa syns alltid tillsammans med tävlingarna. Janne tar uppdraget att 
kontakta SSSF i frågan. 

8. Mötets avslutande (Björn) 

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte 5 december. 

 


