
  

 
Utfärdare Datum Lokal och plats Mötesnr 

SSSF 2020-03-18 Teams-möte  5 

Mötesdeltagare Övriga deltagare: 

Eva Hörwing, Bengt Eveby, Monica Äijä-Lenndin, Tommy Höglund, Gunnar Olofsson, 
Anna-Lena Carlsson och ordförande Sofia Domeij 

Bengt Jönsson GS  

Kallelse/protokoll delges även Beräknad mötestid 

 Kl. 15:00-18:00 

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Protokollförare 

 Anna-Lena Carlsson 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE 

 

Löpnr Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd Färdigdatum Föredragande/Ansvarig 

    

1 INLEDNING   
 
 

 

 

 

 

 
A Mötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
B Val av justerare för mötet 
 Beslut: 
       Tommy Höglund valdes som justerare 
 
C Godkännande av dagordningen 
 Beslut: 
       Dagordningen godkändes av styrelsen 

 
D   Justering av föregående mötesprotokoll 
       
      Mötesprotokoll nr 4 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ordförande 
 
 
Ordförande 
 
 
 
Ordförande 
 
 
 
Ordförande  
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2 Övergripande   
 
 

 
A. Allmänt 

Inget utöver det som framgår i kommande punkter.  
 

B. Administrativa förbundsfrågor 
 
Ordförande gav en rapport om rekryteringsprocessen. Det har 
inkommit ett stort antal ansökningar, 43. Till en första intervju 
är 9 kallade.    

 
C. Förbundsrapport 

Parasport är väldigt nöjda med förbundets arbete med alla 

planerade tävlingar genomfördes.   

Det är stort fokus på ekonomi, prognos och 

verksamhetsplanering. Tillsammans med de ansvariga inom 

de olika verksamheterna.   
 

D. Externa rapporter 

IBU. Ordförande och GS har var i Antholz när 

pressmeddelandet om att Tv-avtalet nu är klart kom. Avtalet 

är skrivet mellan EBU (European Broadcasting Union, 

världens största sammanslutning för nationella TV- och 

radiobolag där SVT ingår) och IBU (Internationella 

Skidskytteförbundet) vilket säkerställer att världscupen och 

världsmästerskapen kommer att få största möjliga exponering 

i Europa i uppemot tio år. 

 

IBU och Infront, ett Wanda Sports Group-företag, kommer att 

fortsätta sitt marknadsföringspartnerskap i ytterligare åtta år 

efter att ha förlängt det fram till säsongen 2029/30. Det 

nuvarande avtalet går ut säsongen 2021/22. 

Ett gemensamt syfte med samarbete är att implementera och 

verkställa den strategiska planen Target 2026  

 

 

RF. Det har varit möten angående den nya virussmittan Covid-

19 – Corona. Än så länge är förbundet förskonad från 

sjukdomsfall. Det kommer dock att påverka förbundets och 

föreningars ekonomi då resten av säsongens tävlingar nu ställs 

in.  

RF för dialog med regeringen och kommer att äska medel för 

at mildra de ekonomiska konsekvenserna för idrottssverige.  

 

SOK. GS har haft inledande samtal kring kommande säsongs 

stöd och har äskat medel till olika funktioner inom förbundet.  

 

Styrelsen tackade för rapporten.  
 

E. Kommande möten 

27/3 Ordförande deltar på profilmöte på kommande 

ordförande RF.  

20/4 Strategimöte styrelse och organisation  

Mars/april ordförandenätverk 2020 – Sofia deltar  

16-17 maj skidskytteforum?  

  
Ordförande 
 
 
Ordförande 
 
 
 
 
GS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande/GS 
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3 Ekonomi/BEAB    
 Prognos 2019/2020 SSSF+BEAB 

Styrelsen fick en redogörelse av ekonomin och kända avvikelser. 
Prognosen pekar på ett befarat underskott.   

 
Det kan bara konstateras att förbundet har haft för stora utgifter i 
förhållande till resurser.  
 
Verksamhetsplan 2020/2021 SSSF+BEAB 
 
Det kommer att vara stora ekonomiska utmaningar för förbundet 
under kommande verksamhetsår/räkenskapsår. 
 
GS presenterade den plan som påbörjats med möten och 
genomgång för alla resultatansvariga inom organisationen, med 
ambitionen att hitta besparingar.  
 
Styrelsen ser med stor oro på det budgetunderlags som 
presenterades. Det kommer att krävas åtgärder för att få en budget 
i balans.  
 
Styrelsen beslutar att ge GS i uppdrag att till nästa möte 
presentera de personella förändringar som tyvärr måste göras.  
 
 
 
SF-stöd prognos 
 
GS rapporterade angående den nya stödmodellen. Stödet för 2020 
är beslutat och det finns en prognos för år 2021-22.  
 
 
Styrelsen tackade för redovisningen 
 

 GS 

4  BEAB   
 A. Lägesrapport 

Inget ytterligare att rapportera. 

 

B. WC 2019 & 2020 

Se bifogat nyhetsbrev. Ansökningstiden för att ansöka om 

internationella tävlingar är satt till senast den 31 maj. Ansvarig 

hos SSSF är Ulrika Öberg.  

 

C. WCR  
För dagen inget ytterligare att informera eller rapportera om 

 VD 
 
 
 
VD 
 
 
VD/GO 
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5 Personal och organisation   
  

GS Bengt Jönsson informerade om förändringar i personalstab  

  
Ordförande/GS 
 
 

6 Regionerna   
 
 
 

A. Allmänt 

Säsongen fick ett abrupt slut i och med Coronavirus och stor 

risk för smittspridning. Alla måste hjälpas åt så verksamheten 

har pausats då det kommer till träning och tävling. Det innebär 

minskade intäkter men även höga kostnader på sånt som man 

inte kan avboka.  

 

B.    Regionerna 

          

Monika, norra, man har kraftsamlat inför forum som nu har 

blivit framflyttat. SM-veckan i Boden inställt. Man ser ett 

behov av föreningskonsult som kan hjälpa till med att 

attrahera fler utöver till föreningarna.  

 

Västernorrland: Inget att rapportera. En inställd regiontävling.  

 

Jämtland-Härjedalen: Stort intresse för Riksfinalen med ett 

stort antal utövare som slutligen Jämtland-Härjedalen tog hem 

segern i.  

 

Öst, Väst och Syd inget att rapportera för dagen.  

 Ordförande 
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7 Utmärkelser   
 
 

 
A. Årets förening.  Styrelsens utser Mora Biathlon med 

motiveringen: En liten klubb med flera framgångsrika 
aktiva. Genom fantastiska insatser av aktiva, ledare, 
föräldrar har den lilla anläggningen gjort en sagolik 
förändring från 6 skyttebanor till 30. Föreningen har nu 
möjlighet att ta emot alla ungdomar som vill utöva 
sporten. Mora Biathlon har satt Mora på skidskyttekartan 
genom ett fantastiskt arbete med den nya anläggningen. 

 
Ledamot Tommy Haglund deltog inte i beslutet pga jäv. 
 
Årets ledare. Anna Westerlund Tullus SG med 
motiveringen: Anna Westerlund har efter egen 
framgångsrik skidskyttekarriär fortsatt varit sporten 
trogen som ungdomsledare. Anna har ett kunnande och 
engagemang som lockar ungdomarna att i alla lägen göra 
sitt bästa, såväl på träning som tävling. I sin förening har 
Anna, till de aktivas glädje och nytta, tagit fram 
individuella träningsprogram för att på bästa sätt 
förbereda de ungdomar som önskar fortsätta sina 
satsningar på idrottsgymnasium. Anna är en ”drivmotor” i 
alla perspektiv, hon planerar och genomför årligen 
återkommande sommar- och vinterläger för alla aktiva. 
Oaktad årstid och väder så hittar man Anna ”på vallen och 
i spåret” ”peppandes” sina aktiva att göra sitt yttersta.  Till 
all den tid Anna lägger på att förbereda och genomföra 
träningar och träningsläger har hon sedan ett år också 
axlat uppdraget som sportchef i föreningen för att fortsätta 
utveckla föreningens verksamhet.  
 
Årets rookie: Johanna Skottheim Lima SKG med 
motiveringen: Den imponerande fjärdeplatsen på 
Masstarten i Ruhpolding  
 
Årets skidskytt. Hanna Öberg Piteå med motiveringen: I 
VM:s sista lopp tar Hanna chansen och tar hem ett VM 
brons i masstarten och på under årets sista individuella 
tävling går hon förbi sina hårdaste konkurrenter.  
 
Förbundet vill gärna också uppmärksamma den insats 
Elisabet Högberg gjort under säsongen genom att som 
första svenska ta hem totalsegern i IBU-cupen. 

       
 
 

  
 

 
Ordförande/GS 
 
 

8 Övriga frågor   
 
 
 

 

A. Redovisning av taget per capsulambeslut den 12 mars 2020.  

 

Handlingsplan med anledning av Coronavirus 

Med anledning av Regeringens beslut och                                       

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat 

att ställa in samtliga nationella tävlingar i Förbundets regi och 

råder alla klubbar och arrangörer att ställa in alla evenemang som 

samlar större grupper av människor. 

Beträffande internationella tävlingar så följer vi IBU:s 

rekommendationer och de nationella arrangörernas riktlinjer. 

  
Ordförande/ GS 
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B. Läget gällande Covid19-virus. 

 

Vägledning för evenemang och träning 

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för 

att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning. 

RF-har en Corona-sida som uppdateras löpnade: 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen 

 

 

 
 

9 Avslutning    
 
 

 
 

A. Nästa möte.  
Teams-möte den 20/4 klockan 10:00-16:00 samt  
4 /5 klockan 18:30-21:00 

 
B. Mötets avslutande.  

              Ordförande tackade för bra möte och förklarade  
              mötet avslutat. 
 
 
 
 

  
 

  
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
       Anna-Lena Carlsson Sofia Domeij Tommy Högberg  
       Sekreterare Ordförande                                                 Justerare 

 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

