
Protokoll styrelsemöte Gävle-Dala Skidskytteregionsförbund 

2021 december 6, kl 20:00, Teamsmöte 

Medverkande: Janne Eriksson, Tommy Höglund, Hans Nykvist, Dennis Andersson, David 

Sandegård, Börje Carlsson, Thomas Andersson, Johan Wanner, Paula Eriksson, Hans-Olof 

Wikström och Björn Bettner. 

Frånvarande: Katarina Andersson (på klubbuppdrag). 

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 godkändes. 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkänns. 

5. Organisation och struktur 

Regionala tävlingar 

Datum för deltävlingar i GDV-cup: 

• 19 dec Dala-Järna. 

• 2 jan Mora. 

• 16 jan Lima. 

• 19 feb Torsby 

• 12 mars Finnskoga. 

Frågan lyfts om vi kan hålla regionsmästerskap. Inga möjliga helgdatum. Klubb 

som vill arrangera på en vardagkväll är välkommen att anmäla det. 

Ekonomisk rapport  

Börje lämnar ekonomisk rapport. Bokslut för snölägret. Börje föreslår 

subvention av juniorläger med 200 kr/deltagare. 

Luftgevär 

Två av regionens gevär finns över till lån. Valbo (David) hämtar och förvarar 

dem under vintern för Järbo (Dennis) att ta över framåt våren. 

Träningsläger, rapport och planering 

Denna punkt beslutas vila för att tas upp på nytt i april 2022 då nästa läger, 

Sognefjäll juni, ska planeras. 

Junior- och seniorläger: 

Subvention föreslagen, se ovan Ekonomisk rapport. 

Beslut att alternativ med eget boende inte längre ska erbjudas, främst mot 

bakgrund av att boendet som regel har tidigare datum för avbokning än vad som 

är rimlig sista dag för deltagaranmälan. Detta innebär att kostnaden för 



oanvända bäddar delas oproportionerligt mycket på deltagare i det gemensamma 

boendet. 

Ungdomsläger: Genomfört som planerat tor-sön 25–28 november i Mora med 

boende på Moraparken. 

Arvodering av lägeransvariga, junior respektive ungdom 

Sökandet fortsätter med målsättning att ha ett namn till nästa möte. 

Lägeransvarig ungdom 

En grupp (David, Johan, Thomas) tillsätts för att till nästa möte lämna ett 

förslag. Årsvis arvodering är utgångspunkt. 

Försäkringsfrågor 

Johan upplyser om att när utrustning går sönder kan man få ersättning för det. 

Anmäl till hemförsäkringen. Gäller träning/fritid, inte tävling. Kan dessutom få 

lägre självrisk mot högre premie, ev. beroende på försäkringsbolag. 

Förstaårsjuniorprojekt 

Tredje och sista träffen genomfördes den 22/11 i Mora. En grupp (Hans, Janne, 

Paula) tillsätts för att utvärdera årets projekt, se över om justeringar behövs och 

föreslå en plan för motsvarande projekt 2022. 

Uppvaktningar, förslag från arbetsgrupp 

Frågan lyftes om vi diskuterat pengar som alternativ, främst för ungdomar och 

juniorer? ➔ Ja, men vi sökte något bestående. 

Gruppen har inför mötet skickat ett förslag som infogats som Appendix 1 till 

detta protokoll. Det förslaget antas utan justeringar. 

Regionsordförandeträff 

Björn berättar om träffen i Östersund den 5 december. 

• Det är tydligt att vi har en uppväxling i stödet från riksförbundet till 

regionsförbunden. De försöker verkligen ”ta hand om oss” i större 

utsträckning än tidigare. 

• Björn är nöjd med samarbetet mellan riks- och regionsförbund. 

• Rikard Grip lanserade en intressant idé om ”temahelg” lör-sön där 

intressanta ämnen skulle föredras för representanter från regioner och 

klubbar. 

6. SSSF 

Tommy berättar om träffen i Östersund den 3 december: 

• Önskar mer fart i föreningsutvecklingsjobbet, speciellt i Mellansverige som 

ännu saknar konsulent. Kan jämföra med norr som har många klubbar på gång. 

• Beställt 50 luftgevär (ej levererats ännu).  

• Varumärkesbyggare anlitad (make your mark). Målsättning att bli bättre på att 

vårda/utveckla varumärket mellan tävlingssäsongerna. 

• Olle Dahlin berättar om internationella förbundet. Går bra även där. 

• OS Peking: Flyg till Peking enbart från 15 städer med Air China ger dyra 

flygbiljetter och kan påverka att det skickas mindre ”stötteapparat” för 

respektive gren. 



• Hög belastning på anläggningen i Östersund, ca 100 dagar/år då man inte kan 

träna, så man planerar på en ny träningsanläggning. 

7. Övriga frågor 

JSM Mora - Program 

• Tor träning 

• Fre lunch inskjut stafett, em träning. 

• Lör sprint 

• Sön jakt 

Regionens lasergevär 

Gevären finns i Mora. 

Ansvarig för mössor, pannband och buffar till Riksfinalen 

Tommy kollar m David och Staffan/Johanna som kan ha kontakt med Trimtex 

från Moras beställning. 

Anmälningsavgifter GDV-cup 

100 kr alla klasser. Ta upp i augusti för nästa säsong. 

Datum vårens möten, måndagar kl 20:00. 

Jan 10, Feb 7, Mar 14, Apr 4, Maj 2. 

Årsmöte läggs lämpligen i slutet maj. 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 

  



Appendix 1: Förslag på uppvaktning från GDSSF 

Aktiva 
Krav: Medalj på internationellt mästerskap OS/VM/EM Junior/Senior 

Gåva: Tvåpack ljusstakar Carat från Orrefors 

Föreningsaktiv 
Krav: 15 års engagemang inom skidskytteförening. Klubben nominerar personen. 

Gåva: Tvåpack ljusstakar Carat från Orrefors 

Styrelseaktiva i regionförbundet 
Krav: Ledamöter med specialfunktion (Ordförande, Kassör, Sekreterare och Lägeransvarig) i 

regionförbundets styrelse och som uppnått 6 år på sin post. 

Gåva: Tvåpack ljusstakar Carat från Orrefors 

 

Orrefors Carat Ljusstake 2-pack, ca pris 1000kr 
 

 


