
Protokoll styrelsemöte, Gävle-Dala skidskytteförbund (GDSSF). 

Tid: måndag 1 augusti 2022, kl 19:30. 

Plats: Teams. 

Medverkande:, Dennis Andersson (Järbo), Björn Bettner (ordf.), Janne Eriksson (Dala-

Järna), Paula Eriksson (Mora), Calle Hagström (ungdomsläger/Lima), Tommy Höglund 

(SSSF), Hans Nykvist (Ornäs/sekr.)  

Frånvarande: Katarina Andersson (Älvdalen), Thomas Andersson (Näs), Erik Engstrand 

(Hedesunda) och David Sandegård (Valbo), Johan Wanner (juniorläger) Hans-Ove Wikström 

(Lima) 

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 har årsmöte i Östersund den 20 aug i samband med Skidskytte-SM på 

rullskidor. Klubbarna uppmuntras av mötet att delta, delvis eftersom det ger ett starkt 

signalvärde i att visa på vår regions styrka och storlek. Årsmötet är medvetet lagt på 

en tid som inte ska inkräkta på tävlingen och förberedelserna inför den. 

Olle Dahlin är den enda nominerade till ordförande i IBU och Ulrika Öberg är 

nominerad till tekniska kommittén. Valen sker vid IBU-kongressen den 17 sep. 

Det planeras för skidskytteforum den 14-16 okt i Uppsala. Klubbarna uppmuntras 

delta med minst 2 representanter var. Björn uppmuntrar att även skicka dem med 

andra roller än tränare eftersom vi med växande antal aktiva får större behov av att 

sådana roller fungerar bra. Mötet ber Björn ta ett antal frågor med SSSF: 

• Kostnad för klubbarna/deltagarna (kost, logi och resa)? 

• Max antal deltagare (kvot) per klubb? 

• Bjuds andra än klubbfunktionärer in? Frågan ställd eftersom några 

klubbfunktionärer har fler roller, t.ex. som regionsfunktionärer eller 

gymnasietränare och om de är inbjudna i dessa roller behöver de inte belasta en 

eventuell klubbkvot. 

Ny grafisk profil implementeras. Kan anas på nya utskick/dokument. 



Partnerresor återupptas, dvs. att sponsorer bjuds med på världscup mm. Har varit 

uppehåll under Covidpandemin. 

IBU-cup Idre vecka 48 kommer att ha tävlingar tor, lör och sön vilket ställer krav på 

fler funktionärer under vardagarna än vad som tidigare varit. 

Flourförbudet kvarstår officiellt. SSSF kommer att göra som IBU eftersom det inte 

vore lämpligt att ha lägre krav nationellt än vad vi har internationellt. 

6. Organisation och struktur 

Valberedning GDSSF (Tommy) 

Valberedningen är tillsatt efter den extrainsats som följde på årsmötet: Mikael Jansson 

(Lima - sammankallande), Joakim Sköld (Mora), Per Carlsson (Ornäs). Mötet anser 

det lämpligt att bjuda in åtminstone sammankallande till ett av de närmaste 

styrelsemötena. 

Rapportering lägerverksamhet (Calle) 

22 aktiva deltog på juniorlägret i Sognefjäll som var mycket uppskattat och av 

deltagarna uppfattades som väl investerade pengar trots att kostnaden var högre än 

normalt för ett läger. Mötet ber Hans ta resonemang med Börje (avgående kassör) om 

500 kr subvention av lägerkostnaden inför att fakturorna ska skickas ut. 

Mötet ber Janne att i gamla protokoll finna beslut på vilka principer som gäller vid 

avbokning p.g.a. sjukdom och annat. Inför Sognefjäll blev många deltagare sjuka. Är 

det rimligt att övriga deltagare ska stå för kostnader som inte kan avbokas? Är det 

rimligt att lägeransvarig ska spendera tid på att söka ersättare? 

Mötet beslutade att GDSSF står för kost och logi för lägrens huvudledare, att tillämpas 

från och med Sognefjäll 2022. 

Till det nära förestående lägret i Idre 4-7 aug är det 25 aktiva anmälda (13 U + 12 J) 

vilket är färre än förr, vilket kan ha sin förklaring i SSSF-lägret i Östersund och ett 

läger i Trysil vid ungefär samma tid. Idrelägret har en bra plan och ledarbemanning, 

och anses kunna genomföras med hög kvalitet. 

Regionstöd (Björn) 

Mötet konstaterar att vi borde kunna nå nära nog maximalt stöd (165 000 kr + 

grundstöd) men att vi ska se över rutinerna för att säkra att vi uppfyller kraven för 

respektive stöd. 

• Grundstöd: Storleken på stödet är ännu oklart. 

• Lägerverksamhet: Maximalt 30 000 kr. Mötet ber Hans kolla med SSSF om 

möjligheterna till stöd för de läger vi redan haft eller planerat (Sognefjäll och 

Idre), även om vi inte använt IndTA för information och anmälan. Vi fick 

riktlinjerna efter det att vi gått ut med information om dessa läger. 

• Riksfinal: Maximalt 15 000 kr. 

• Regionala tävlingar: Maximalt 45 000 kr (7 500 kr / tävling). Här har vi utrymme 

att arrangera ytterligare någon tävling. Stödet bör helt eller till stor del tillfalla 

värdklubb. Bör tydliggöras under höstens arbete. 



• SM / JSM / SweCup: Maximalt 50 000 kr. 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. 

• Arvoden: Maximalt 25 000 kr. Tillfaller direkt respektive ledare. Om vi går över 

max så kommer vi att be SSSF betala ledaren och fakturera GDSSF. Även i detta 

fall ber mötet Hans kolla med SSSF om vi kan få stöd för redan genomförda eller 

planerade aktiviteter. 

Hemsida föreningar (Hans) 

Påminn klubbarna om att besvara SSSF-erbjudandet senast 31 aug. Följ länk i bilagan. 

Attestrutin och firmateckning (Hans) 

Beslutades att ordförande Björn Bettner, 19451018-0336, och sekreterare Hans 

Nykvist 19720817-6276, tecknar föreningens firma var för sig. I övrigt gäller 

firmateckning enligt stadgarna. 

För fakturor gäller princip med fyra ögon som attestrutin, dvs fakturareferensen 

(beställaren) och en firmatecknare godkänner för betalning. 

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

Se punkt 5 ovan. 

RF-SISU / Anki Wadman, heldag med syfte att utveckla regionsarbetet (Björn) 

Mötet enigt om att april 2023 är lämplig tid. 

Styrelsemötenas längd (Hans) 

Siktar på max 1,5 tim med mål att komma ner mot 1 tim. Vi effektiviserar genom att: 

• Mötena är väl förberedda i form av dagordning och beredning av ärenden. 

• Varje deltagare är väl förberedd genom inläsning på dagordning och bilagor. 

• Mötesordföranden ska avbryta långa diskussioner och be mindre grupp bereda 

till kommande möte. Genom fakta, välberedda förslag och god kommunikation 

mellan mötena minimerar vi behovet av diskussion på mötena. 

• Ekonomisk rapport ingår som bilaga i kallelse och tas endast upp för frågor 

och godkännande. Ingen muntlig redovisning förväntas under mötet. 

 

7. Övriga frågor (alla) 

Eftersom årsmötet inte tog beslut att inkludera ”region” i vårt namn, så får vi 

tillsvidare fortsatt hänvisa till oss som Gävle-Dala Skidskytteförbund (GDSSF). 

8. Mötets avslutande (Björn) 

Mötet avslutas. 

 


