
Protokoll styrelsemöte, Gävle-Dala skidskytteförbund (GDSSF). 

Tid: måndag 5 september 2022, kl 19:30. 

Plats: Teams. 

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

Frånvarande: Erik Engstrand (Hedesunda), Paula Eriksson (Mora). 

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 godkänns.  

5. Information från SSSF (Tommy) 

SSSF hade styrelsemöte förra veckan. 

 SSSF vill att regionsordförandemötet som hålls varannan månad blir kanalen 
för SSSF-information ut till regioner och klubbar. Detta för att säkra att samma 
information går ut till alla. I Gävle-Dala har vi fram till nu haft som stående 
punkt på dagordningen att Tommy rapporterar SSSF-information. 

o Vi ersätter denna punkt med att vid GDSSF-mötet närmast efter 
regionsordförandemöte låta Björn rapportera från SSSF. 

o Vi beslutar att bjuda in Tommy till detta vartannat GDSSF-möte för att 
bistå Björn i rapporteringen från SSSF. 

 Fokus på kommande IBU-kongress 17 sep. 
o Val av Ulrika Öberg (tekn. kommittén) och Olle Dahlin (ordf.). 
o Ny generalsekreterare blir Max Cobb som därmed lämnar IBU-

styrelsen (vakans att tillsätta). 

IBU-cup Idre vecka 48 kommer att ha tävlingar onsdag, fredag och lördag. Notera 
rättelse jämfört med de veckodagar vi pratade om vid förra mötet. 

  



6. Organisation och struktur 

Regionsstöd (Hans) 

Se separat SSSF-dokument för detaljer om respektive stöd. Mötet ber Björn kolla med 
SSSF vad brytdatumet är för en bidragssäsong. Målsättning för regionen och rutiner 
för att säkra att vi når målsättningen följer här: 

 Grundstöd: 20 000 kr (kontrollerat av Björn och tillfört protokollet efter mötet). 
 Lägerverksamhet: mål 30 000 kr (max). 

o Inbjudan ska läggas upp i IndTA. Valfritt om vi också hanterar anmälan 
där. Johan och Calle (lägeransvariga) ansvariga för att det blir gjort. Hans 
stöttar vid behov. 

o Hans (sekr) ansvarar för att skicka in en kort sammanfattning efter lägret. 
Johan och Calle (lägeransvariga) stöttar med den info som behövs. 

 Riksfinal: mål 15 000 kr (max). 
o Ingen angiven rutin för att söka stödet. Antas att SSSF kontrollerar 

resultatlistor. 
o Vi är trygga med att kunna ha 30 tävlande. Ingen förkvalificering eller 

uttagning, alla som vill får åka och kan ta poäng i regionstävlingen. 
o Stafettlag tar vi ut baserat på resultat i de individuella loppen på 

Riksfinalen. 
o Bidraget fördelas på klubbarna efter deltagande. 

 Regionala tävlingar: mål 45 000 kr (max). 
o Fyra deltävlingar i GDV-cup: Dala-Järna (stöd av Ornäs), Mora, Lima, 

Ornäs (i Dala-Järna med stöd av Dala-Järna). 
o 2 sommartävlingar, rullskidskytte alternativt springskytte. 
o Stödet bör helt eller till stor del tillfalla värdklubb. Bör tydliggöras under 

höstens arbete. Denna punkt står kvar från förra mötet och inget beslutades 
vid detta möte. 

 SM / JSM / SweCup: mål 50 000 kr (max). 
o Stödet betalas ut för max 25 deltagare vid max 10 tävlingar. Mötet ber 

Björn kolla med SSSF om det går att formulera som max 250 starter 
istället. Till exempel kan vi komma att delta med 20 på en tävling och 30 
på nästa. Får vi då räkna in de 30 som bidragsgrundande? 

o Stödet bör helt eller till stor del tillfalla klubb. Om vi går över maxantalet 
så får klubb ersättning i proportion till antalet deltagare. Bör tydliggöras 
under höstens arbete. Denna punkt står kvar från förra mötet och inget 
beslutades vid detta möte. 

 Arvoden: mål 25 000 kr (max). 
o Vi kommer att be SSSF betala ut arvodet till respektive ledare och 

fakturera GDSSF det som skjuter över SSSFs bidrag. 
o GDSSF behåller tillsvidare 1500 kr/dag vilket vi ansett vara ett bra arvode. 

Om budgeten visar att vi får svårt att ha täckning för detta så kan vi komma 
att justera till SSSF-nivån 1000 kr/dag. 

Ekonomi (Hans) 

Kassarapport bifogad inbjudan till detta möte. Inga frågor på den. 



Utlägg för regionens räkning skickas (med fördel via email) till Ulrikas 
Redovisningstjänst med kopia till sekreterare (Hans) för attest. Om sekreterare 
redovisar utlägg attesterar ordförande (Björn) istället, så vi håller på principen med 
”två par ögon”. 

Kontaktuppgifter kassör/redovisning: 

Ulrika Johansson / Ulrikas Redovisningstjänst 
Östra Ärnäs 158 
780 64 Lima 
Email: salenkika@hotmail.se 
Mobiltelefon: 070 652 1767 

Skidskyttekonferens SSSF, 14–16 okt i Uppsala (Björn) 

Från förra mötet låg ett antal frågor som alla utom en fått sitt svar i inbjudan till 
konferensen. Svar på utestående fråga om fler än klubbfunktionärer är inbjudna och 
subventioneras av SSSF: Regionsordförande och gymnasietränare är inbjudna och 
subventionerade utanför klubbarnas kvot. 

I dagordningen låg ett förslag på GDSSF-stöd för fler deltagare än SSSF 
subventionerar. Mötet justerade förslaget och beslutade att GDSSF i första hand stöttar 
så att de ur styrelsen som vill delta kan göra det utan att belasta sin klubb (med mer än 
500 kr). Därutöver ger GDSSF stöd till ytterligare deltagare men till maxbeloppet 
32 500 kr inklusive styrelsen. Vid fler än tio deltagare med GDSSF-stöd fördelas 
stödet för de överskjutande icke-styrelsemedlemmarna likvärdigt. 

Exempel: Om sju styrelsemedlemmar och sex övriga vill delta (utöver de två per 
klubb som SSSF subventionerar), dvs totalt 13 st, så får de sju 
styrelsemedlemmarna fullt stöd och de sex övriga delar jämnt på bidraget för tre 
deltagare (3*3250 kr = 9 750 kr), d.v.s. 1 625 kr var (klubbens kostnad blir 
2 125 kr per deltagare). 

Prognos antal deltagare per klubb: Älvdalen 0, Ornäs 4 (varav 1 styrelse), Valbo 0, 
Järbo 0, Mora 4 (varav 1 styrelse?), Lima 4 (varav 1 styrelse?), Dala-Järna 2-3 (varav 
1 styrelse), Näs 2. Status på övriga klubbar i regionen? Kom ihåg att anmäla senast 12 
sep! 

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

Beslut att göra detta på en heldag och att sätta datum vid nästa styrelsemöte. 

Ingår skaplig lunch och fika. Hur många ska vi vara med, 1 eller 2 per förening? 

Policydokument (Hans) 

Katarina erbjuder sig att påbörja ett policydokument som samlar ihop de beslut vi tagit 
genom åren om hur regionens arbete ska bedrivas. Mötet önskar att vi i 
policydokumentet tar med referens till det datum/protokoll då respektive policybeslut 
togs. 

Rapportering lägerverksamhet (Johan, Calle & Hans) 

Juniorernas snöläger kommer att vara på höstlovet (v 44) tor-sön. Vi hoppas kunna 
vara i Trysil men först måste klubbarna kolla så att alla intresserade juniorer har egen 



licens och rapportera läget till Johan, eftersom man inte får föra in vapen med 
lånelicens till Norge. Idre fjäll är reservort. 

Ungdomarnas snöläger kommer preliminärt att vara v 48 i Mora, fredag eftermiddag 
till söndag lunch. 

Lör 10 sep är det träningsdag för yngsta juniorklassen (2006–2007). Eftersom vi bara 
har åtta anmälda har vi öppnat upp för hela Sverige att delta (mot avgift 200 kr) och 
lagt inbjudan på IndTA. 

7. Övriga frågor (alla) 

Hur ska klubbarna ha råd att göra snö i vinter? Var är kontaktytan mot politikerna för 
att driva en sådan fråga. Varför ska ideella klubbar betala moms på investering som de 
gör för folkhälsans skull? I nuläget ser det ut som att bara momsen på kommande 
vinters elräkning för snöproduktion kommer att bli större än hela motsvarande 
elräkning för fjolåret. Janne och Björn kommer att ta ett samtal om frågan. 

IBU-cup, är klubbarna skyldiga att bidra med arbetskraft? Nej, men alla klubbar i 
regionen ska ges möjlighet att bidra med arbetskraft så man kan ta del av intäkten. 
Eftersom IBU i år har beslutat lägga tävling på fler vardagar blir det troligen svårare 
att säkra bemanningen dessa dagar. Ersättningen per timma har varit 85 kr och det är 
svårt att motivera fulltidsarbetande att ta semester för att jobba in 680 kr per dag till 
sin klubb. 

Riksfinalen, varför ligger den så tidigt? Dels arv från när den gick i Häverödal och 
tidigt datum var en förutsättning för säkert genomförande, dels för att många andra 
tävlingar ligger med fast datum i slutet feb – början mars. Kanske ger ordet ”final” fel 
signaler? Det är förvisso en tävling mellan regionerna, men ingen uttagning behövs för 
att få delta. Alla är välkomna och alla kan vinna poäng till sin region. 

Planering GDV-cup: 

 16 dec Dala-Järna (med stöd av Ornäs). Kan bytas med Mora vid snöbrist. 
 28 dec Mora.  
 5 feb Lima. 
 Ornäs i Dala-Järna, med stöd av Dala-Järna) – förslag på datum vid nästa 

styrelsemöte. 
 Torsby tillfrågas efter nästa möte. 
 Sysslebäck tillfrågas efter nästa möte. 

Hur delar vi protokoll och andra dokument inom regionen för att informera klubbar, 
ledare och aktiva på bra sätt? Förslag på arbetssätt, att prova för detta protokoll och ta 
beslut vid nästa styrelsemöte: 

 Protokollet går inom fyra arbetsdagar på granskning till samtliga som deltog i 
mötet. 

 Om inga kommentarer inkommit efter tre arbetsdagars tid för granskning anses 
protokollet godkänt. 

 Vid kommentarer justeras protokollet (om så behövs). Därefter följer ny 
granskningsrunda avseende det uppdaterade innehållet och endast det, med 



svarstid två arbetsdagar, varefter protokollet anses godkänt (såvida inte 
uppdateringarna kommenterats och en ny granskningsrunda krävs). 

 Publicera och arkivera i dokumentsektion på hemsidan men vänta tills den nya 
hemsidan är igång. Lägg inte tid på att uppdatera den gamla hemsidan. 

 Meddela på Facebookgruppen när nytt dokument har publicerats. 
 Tills nya hemsidan är igång, publicera på Facebookgruppen. 

Lima undrar hur klubbar resonerat när de svarat på SSSF-erbjudandet om Sitevision 
som leverantör för hemsida, t.ex. Ornäs som svarat nej. Ornäs tackade nej eftersom de 
har andra sektioner i klubben som redan jobbar med plattformen ”Svenska lag” och 
har god erfarenhet av det. 

Limas skjutbana är ännu inte godkänd och man får inte tydlig återkoppling från 
Polisen om vad som måste åtgärdas för att bli godkänd. Älvdalen fick godkänt till slut 
men det var inte enkelt och man fick kortare giltighetstid på tillståndet. Både och 
Björn kommer att ta ett samtal om frågan. 

8. Mötets avslutande (Björn) 

Mötet avslutas. 

 


