
ÅRSMÖTE

GÄVLE/DALA SKIDSKYTTEREGIONSFÖRBUND

Härmed kallas till ordinarie årsmöte för Gävle/Dala skidskytteregionsförbund för verksamhetsåret 

2021–2022. Även i år kommer årsmötet att hållas som Teamsmöte med ärenden enligt stadgarna.

Datum för årsmötet: Måndagen den 30:e maj

Klockan: 18:00

Länk till Teamsmötet: Click here to join the meeting

Alternativt skicka anmälan till: hans.nykvist@hitachienergy.com senast måndag 25:e maj, kl 18:00

Med denna inbjudan bifogas: Ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 

och dagordning för årsmötet.

Revisionsberättelse och valberedningens förslag kan erhållas två veckor före årsmötet genom 

kontakt med ordförande Björn Bettner 076 28 27 719, bjorn.bettner@gmail.com

Föreningar tillhörande Gävle/Dalaskidskytteregion och som har erlagt årsavgift till såväl Svenska 

Skidskytteförbundet som till Gävle/Dala Skidskytteregionsförbund, senast 31:a mars har vid 

årsmötet en röst.

Mycket varmt välkomna till årsmötet!

Styrelsen GävleDala skidskytteregionsförbund

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUyYmM3YTQtNjc3My00OWJiLWI2M2YtYjFjYjBiYzEzMTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227831e6d9-dc6c-4cd1-9ec6-1dc2b4133195%22%2c%22Oid%22%3a%2231933a11-a904-4719-a4a8-5cf697d21a80%22%7d
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Dagordning årsmöte för Gävle/Dala 
Skidskytteregionsförbund 2022-05-30

1. Upprop och fullmaktsgranskning av röstlängd för mötet 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare samt tillika rösträknare för mötet
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse

• GDSSRF:s verksamhetsberättelse för 2021.05.01 – 2022.04.30
• GDSSRF:s förvaltningsberättelse för  2021.05.01 – 2022.04.30
• GDSSRF:s revisorers berättelse för    2021.05.01 – 2022.04.30

8. Fråga om ansvarsfrihet för GDSSRF:s förvaltning
9. Behandling av förslag till GDSSRF:s verksamhetsplan, med ekonomisk plan, samt fastställande av 

eventuella årsavgift till GDSSRF
10. Behandling av förslag (motioner) som ingetts till GDSSRF, samt av GDFF:s styrelses förslag
11. Val av ordförande för GDSSRF, tillika ordförande i GDFF:s styrelse för en tid av ett år
12. Val av övriga styrelseledamöter (halva antalet) för en tid av två år. Val av två styrelsesuppleanter, 

en första, respektive andra för en tid av ett år
13. Val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamheten, räkenskaper och 

förvaltning inom GDSSRF för en tid av ett år.
14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SSF:s förbundsmöte
16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Idrottsförbundsmöten i Gästrikland 

och Dalarna
17. Fastställande av datum för nästa årsmöte
18. Övriga frågor
19. Uppvaktningar
20. Mötets avslutande





Verksamhetsberättelse
Gävle-Dala Skidskytteregionförbund

2021-2022

Inledning
Verksamhetsåret 2021 – 2022 blev en stimulerande nystart efter det begränsade stängda 
verksamhetsåret 20 - 21, dock var mycket av verksamheten Coronaanpassad, särskilt sommar och tidig 
höst. Under devisen ”ställ inte in – ställ om” har vi i stort kunna genomföra det absolut mesta av 
önskad verksamhet och detta på ett synnerligen framgångsrikt sätt!!!

Möten
Styrelsen har under året haft 12 st. protokollförda möten via Teams. Förutom den ordinarie styrelsen 
har även Tommy Höglund deltagit som representant för valberedningen och som representant för 
SSSF:s styrelse, vilket ytterligare förstärker den goda kommunikationen med SSSF.
Samtliga aktiva klubbar i GDSSRF har varit representerade i styrelsen samt med två nya föreningar från 
Gästrikland

Ekonomi
GDSSRF:s ekonomi har alltid varit mycket stabil. I enlighet med strategi 2026 har Svenska 
Skidskytteförbundet ökat stödet till regionerna vilket gör att vi som regionförbund kan planera för 
ytterligare gemensamma satsningar inom regionen, vilket känns mycket inspirerande. SSSF har 
dessutom utlovat stabil kontinuitet vad gäller ekonomiska stimulanspengar till regionerna. Av den 
ekonomiska redovisningen framgår GDSSRF:s mycket gynnsamma ekonomiska tillväxt. En arbetsgrupp 
har bildats för att formulera ett förslag till utökad och än mer kvalitativt genomförd verksamhet i form 
av läger och specialdesignade idrottsliga projekt.

Tävlingar
Ett välbesökt, såväl deltagarmässigt som publikt JSM i Skidskytte, arrangerades på Struktor Biathlon
Arena i Mora.  Dessa tävlingar blev även invigningstävlingar för den nya skidskyttestadionen.
Tillsammans med Region Väst, specifikt Värmland, har vi arrangerat Dala Värmland cup. 
Tillsammans med Värmland arrangerade vi även Sverigepremiären på Idrefjäll då Svenska 
Skidskytteförbundet hade svårigheter att finna enskild klubb för detta arrangemang. Denna tävling 
sändes, och kommer fortsättningsvis att sändas i SVT, med extremt lyckat resultat och med helt 
fantastiska tittarsiffror.

Läger
Den som vi upplever kanske viktigaste verksamheten och det som starkt bidrar till 
utvecklingen/framgångarna för GDSSRF är vår lägerverksamhet för ungdomar och juniorer. Denna 
verksamhet växer nu så det både knakar och brakar, vilket gör att vi fortsättningsvis kommer att dela 
upp lägren i rena ungdoms- och juniorläger. Årets fyra läger blir nästa år fem.

Utbildning
Ett femtontal aktiva ledare har genomgått ungdomstränarutbildningen i SSSF:s regi.
58 st. föräldrar, ledare eller aktiva har tagit Skidskyttekortet.



Projekt
Skidskyttegymnasieutbildningen såväl RIG som NIU är för de flesta av våra ungdomar ett viktigt och 
avgörande mål, dock kopplat till en genomgripande och helt ny verklighet, med många ökade krav och 
nya intryck. För att ge våra ungdomar som söker till denna skolform ett extra stöd, har vi startat ett 
juniorprojekt med tre träffar inför den sista hemmasäsongen, med olika förberedande 
utbildningsmoment, där elever som redan går på RIG-utbildning deltar som hjälpinstruktörer och 
erfarenhets förmedlare. Projektet har varit mycket uppskattat och planerna är att detta ska bli en årligt 
återkommande verksamhet.
Vi har även börjat planera för ett träningsstöd under sommarlovet för såväl RIG-, NIU- och
hemmavarande gymnasister.

Nya föreningar
Gävle Dala Skidskytteregionförbund gör numera även reellt skäl för namnet. Vi har numera två 
verksamma föreningar från Gästrikland i form av Valbo AIF och Järbo IF, vilka även deltar på ett 
engagerat sätt i styrelsearbetet.

Landslagsrepresentation

Följande åkare har representerat Sverige under säsongen 2021-2022:

OS: Stina Nilsson Lima SKG
Landslaget WC: Johanna Skottheim Lima, Gabriel Stegmayr Dala-Järna, Malte Stefansson Oxbergs IF, 
Stina Nilson Lima SKG, Simon Hallström Lima SKG
IBU Cup: Simon Hallström Lima, Stina Nilsson Lima, Tobias Arwidsson Lima, Gabriel Stegmayr Dala-
Järna, Alfred Eriksson Dala Järna, Malte Stefansson Oxbergs IF, Oscar Andersson Älvdalen, Sara 
Andersson Mora, Alva Sköld Mora och Erik Larsson Mora, Malte Stefansson Oxberg
Junior VM: Sara Andersson Mora, Jacob Larsson Mora, Alva Sköld Mora, Oscar Andersson Älvdalen, 
Loke Sköld Älvdalen
Ungdomslandskamp Finland: Ida Eriksson och Thijn Omblets Mora

Med i A-landslaget: Malte Stefansson Oxbergs IF, Johanna Skottheim Lima SKG, Stina Nilsson Lima SKG
Med i Team Autoexperten: Sara Andersson Mora, Oskar Andersson Älvdalen, Erik Larsson Mora, Alfred 
Eriksson Dala Järna

Idrottsliga prestationer
Vi tillåter oss några extra rader under denna rubrik. Sara Andersson Mora Biathlon mycket lovande 
junior plockade hem hela fyra internationella medaljer enligt följande:
Junior VM Guld i Sprint och brons i distans
Ungdoms OS guld i sprint och silver i distans

Övriga idrottsliga prestationer podium platser:
Dala Järna IK
Alfred Eriksson JSM Guld Rullskidskytte sprint H 20-22

JSM Silver Rullskidskytte H 20-22
JSM Guld sprint H 20-22
JSM Silver Jaktstart H 20-22
JSM Guld Distans H 20-22
JSM Guld Masstart H 20-22

Harald Eriksson JSM Silver Rullskidskytte Sprint H 16-17
Leo Kristiansson JSM Brons Rullskidskytte Sprint H 16-17

JSM Brons Rullskidskytte Distans H 16-17
JSM Guld Jaktstart H 16-17
JSM Brons Distans H 16-17



Moa Kristiansson USM Silver Distans F 14-15
Gabriel Stegmayr 1:a totalt H 22

Lima SKG
Internationella podium
Johanna Skottheim & Stina Nilsson 2:a  WC Ruhpolding stafett 
Stina Nilsson 3:a  WC Kontiolahti 3:a sprint

Nationellt
Rullskid SM Sollefteå
Sprint
D 16-17 Agnes Milén brons
H 18-19 Karl Grönland brons
D Senior Stina Nilsson 1:a
Distans 
H Senior Tobias Arwidsson silver
D 16-17 Agnes Milén silver
H 18-19 Karl Grönland Guld

SM Skidskytte
Mixedstafett seniorer
Tobias Arwidsson och Stina Nilsson Guld
Masstart seniorer
Tobias Arwidsson Guld
Johanna Skottheim Guld
Stina Nilsson Brons
Sprint seniorer
Stina Nilsson Guld

Swe cup totalt H 18-19
Karl Grönland Guld

Mora Biathlon

Rullskid SM Sollefteå
Jacob Larsson Guld sprint
Erik Larsson Brons Sprint
Alva Sköld guld sprint och Guld distans
Sara Andersson silver sprint och brons distans
Samuel Dunder brons distans
Junior-SM skidskytte Mora
Ida Eriksson, guld stafett, guld sprint, guld jaktstart
Sara Andersson, guld stafett, guld sprint, guld jaktstart
Alva Sköld guld stafett, brons sprint
Oskar Bergman brons stafett, brons jaktstart
Jacob Larsson, brons stafett
Samuel Dunder, brons stafett



Junior SM/Ungdoms-SM Sollefteå
Ida Eriksson, silver distans, brons masstart, guld singelmix
Samuel Dunder, guld distans, silver masstart, guld singelmix
Alva Sköld, guld distans, guld singelmix
Erik Larsson, silver masstart, guld singelmix
Thijn Omblets silver sprint

Ornäs IK
Guld H 16-17 sprint Anton Modigs
Silver H 16-22 stafett Ornäs IK lag 1
Brons D 16-17 distans Julia Hagelberg Nordahl

Älvdalens SKG
Rullskid SM Sollefteå
Oscar Andersson guld distans H 20-22, silver sprint H20-22
Junior-SM skidskytte Mora
Oscar Andersson brons sprint H 20-22
Loke Sköld H 18-19 silver sprint och silver jaktstart

Slutord

Ett helt fantastiskt framgångsrikt, ytterligare nyskapande, ivrigt växande och utvecklande 
verksamhetsår är till ända. Många är de som bidragit till alla framgångar på många olika plan. 
Förteckningen över vunna podium platser och landslagsrepresentation är minst sagt imponerande. För 
att nå alla dessa sportsliga framgångar behövs även ett arbete och engagemang i bakgrunden från 
föräldrar, ledare, tränare, funktionärer och styrelser. 

Med den allt mer sportsligt framgångsrika verksamheten behövs både mer och tydligare stimulans och 
utvecklingsstöd. Mer positiv stimulans i form av synliggörande och inkluderande gäller även från 
regionalt- och centralt håll.

Så bygger och stärker man en redan stark rörelse. Alla kan och ska känna sig verkligt stolta att tillhöra 
GävleDalaskidskytteregionsförbund.

Styrelsen Gävle-Dala Skidskytteförbund
2022-05-03

Björn Bettner, ordförande Katarina Andersson, sekreterare

Börje Carlsson, kassör Janne Eriksson, ledamot

Paula Eriksson, ledamot Hans Nykvist, ledamot

Hans-Olof Wikström, ledamot Thomas Andersson, ledamot

David Sandegård, adjungerad ledamot Dennis Andersson, adjungerad ledamot



Verksamhetsplan
Gävle Dala Skidskytteregionsförbund

2022 – 2023
Inledning/förord:

De två sista verksamhetsåren har till stora delar påverkats av pandemin, dock ska sägas att 
skidskyttesporten har klarat sig bra och inte varit lika drabbade som många andra förbund.

Vår bedömning är att det kommande verksamhetsåret kommer att kunna genomföras som planerat, 
dock med en förberedelse att kunna hantera nya smittoutbrott.

Svenskt och även internationellt skidskyttes tillväxt och framför allt ekonomiska expansion har gjort att 
vi tillförts klart utökade bidrag, vilket avsevärt stärkt vår ekonomi,

Nu har vi som regionförbund en utmaning, en angenäm sådan, att disponera, mer än förvalta detta 
tillskott med utökad kvalitativ verksamhet, som ytterligare kan tillföra såväl regionen som hela 
förbundet än mer framgångar och tillväxt, enligt den huvudplan som SSSF antagit i sitt 
strategidokument 2026.

Styrelsen har även fastslagit att vi allt framgent ska ha en kassareserv på 80 000 SKR.

Regionförbundet har numera ett par nystartade klubbar i Gästrikland, viktigt är att dessa får det stöd 
som behövs för att etablera en kontinuerligt etablerad verksamhet med stöd av både Regionförbund 
och Svenska Skidskytteförbundet.

Nya anläggningar och utbyggnad av befintliga anläggningar är även det en prioriterad och mycket 
viktig fråga, främst för möjligheten till tillväxt men även för möjligheten att etablera vår idrott på nya 
orter, med bra befolkningsnumerär.

Gävle Dala Skidskytteregionförbund, GDSSRF, kan delas upp i nedanstående verksamhetsområden:

- Mötesverksamhet, inkluderat kommunikation föreningar

- Ekonomi 

- Läger- och träningssamverkan

- Specialdesignade projekt inom träning, utveckling och utbildning

- Lokala- och regionala tävlingar 

- Rekrytering nya föreningar

Mötesverksamhet

Styrelsen med inbjudna från valberedningen, skall månatligen ha Teamsmöte första måndagen i varje 
månad. 

Ett arbetsutskott/VU skall bildas att sammanträda en gång mellan ordinarie styrelsemöten.

Årsmöte hålls senast under juni månad, särskild kallelse utgår.

En styrelse väljs i sedvanlig ordning vid regionförbundets årsmöte, styrelsen adjungerar därefter en 
representant från varje förening som ej har plats i styrelsen. Detta är en avgörande och viktigdel i vårt 
interna arbete med kommunikation och information.

Ekonomi 

GDSSRF:s ekonomiska omslutning expanderar. Främst tack vare avsevärt ökat stöd från SSSF, med 
syftet att utveckla verksamheten och därmed stärka regioner och föreningar. 

Förstaårsjuniorprojektet riktat mot de som ska in på RIG/NIU de närmaste ett-två åren fortsätter.



Ett utökat stöd till de som går på gymnasiet med deras sommarträning och då skytte i förgrunden med 
individuellt utvecklingsstöd.

Läger- och träningssamverkan samt utbildning

Mycket av regionförbundets sportsliga framgångar kan kopplas till den samverkanseffekt som de 
gemensamma lägerdagarna genererar. Helt naturligt blir kvalitén på såväl träning som instruktörer 
bättre ju fler föreningar som både bidrar och deltar.

GDSRF planerar att genomföra tre juniorläger och två ungdomsläger

Instruktör – tränarbemanningen ska ytterligare förstärkas och göras kontinuerlig, samverkan med 
RIG/NIU gymnasieelever som hjälptränare skall utvecklas

GDSSRF skall även fortsättningsvis aktivt supporta, stödja och initiera deltagande i andra utbildningar 
som t.ex steg 1 och 2- utbildningen i skidskytte samt även tillskapa  individuella utbildningslösningar

GDSSF ska driva dialog och aktivt deltaga i samtal kring utvecklingen av skidskytterörelsens 
gymnasieverksamhet på såväl riks- som regionalt plan.

Lokala tävlingar

Genomförande och administrerande av Dala- Värmland cup är en mycket viktig och framgångsrik del i 
regionförbundets verksamhet och skall genomföras med sedvanligt antal tävlingstillfällen. 

GDSSRF skall ha en person utsedd att leda, administrera och genomföra D/V-cup tillsammans med en 
från Värmland utsedd ansvarig person. Önskvärt är tre till fyra tävlingar i Dalarna och två i Värmland 
under säsongen.

En geografiskt utökad sommartävlingscup – rullskidskytte skall med GDSSRF som initiativtagare och 
motor genomföras under sommaren tillsammans med Sveg, Torsby och Häverödal. Från ungdom 
deltager endast äldsta ungdomsgruppen genom uppgradering till yngre junior. Övrig ungdom 
rekommenderas att sköta sommarträningen genom deltagande i andra idrotter.

Support nya föreningar

Beredskap för support till nystartade föreningar skall upprätthållas, dock måste detta arbete ske i 
samarbete med SSSF som även bör äga huvudansvaret för denna verksamhet.

Sammanfattning/Slutord

Som klart framgår av redovisad verksamhetsplan för 2022-2023 är GDSSRF:s styrelse helt övertygade 
om att en fortsatt samarbetsmodell vad gäller såväl tävlingar, som läger och även inom 
utbildningsområdet, är den rätta vägen för fortsatt och även ökad framgång för regionens föreningar, 
samt även för utvecklingen av den enskilda föreningsverksamheten. 

Styrelsen kommer därför att ha dessa verksamhetsområden som Fokusområden även kommande 
verksamhetsår 2022 - 2023. Ovanstående verksamhetsplan fastställdes vid styrelsens Teamsmöte den 
2:a maj 2022.

Gävle Dala Skidskytteregionförbunds styrelse:

Björn Bettner, ordförande Katarina Andersson, sekreterare

Börje Carlsson, kassör Janne Eriksson, ledamot

Paula Eriksson, ledamot Hans Nykvist, ledamot

Hans-Olof Wikström, ledamot Thomas Andersson, ledamot

David Sandegård, adjungerad ledamot Dennis Andersson, adjungerad ledamot


