
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 

GDSSF. 

Dag: måndag 2/5 

Klockan: 19:30 

Plats: Teams 

Medverkande: Hans Nykvist, Dennis Andersson, Börje Carlsson, Hans-Ove Wikström, 

Paula Eriksson, Janne Eriksson, Tommy Höglund, David Sandegård, Thomas Andersson, 

Ingela Johansson Östling, Erik E (Hedesunda) Björn Bettner och Katarina Andersson.  

Frånvarande: Johan Wanner. 

1. Mötets öppnande 

Björn Bettner öppnar mötet. 

2. Val av ordförande, sekreterare 

Till ordförande väljs Björn Bettner och till sekreterare väljs Katarina Andersson. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkännes.  

5. Organisation och struktur 

Årsmöte – uppdrag, uppvaktningar, inbjudan 

Inbjudan till årsmöte har skickat ut med bifogade årsmöteshandlingar.  

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, godkännande 

Både verksamhetsberättelse och verksamhetsplan godkännes av styrelsen. Börje 

uppger att Oxbergs IF har hört av sig ang korrigeringar som nu är gjorda. Styrelsen 

anser att ny version inte behöver skickas ut till styrelsen innan årsmötet.  

Arbetsutskott styrelsen, kassör 

Valberedningen har inte hittat någon ny kassör. De har dock fått tips från Lima om en 

Ulrika ”Kika” Johansson som driver en redovisningsbyrå och är villig att ta på sig 

uppdraget för en uppskattad kostnad på 12-15 000 kr per år. Om ingen annan hittas 

innan årsmötet kan hon bli en aktuell kandidat för uppdraget. Valberedningen tar 

tacksamt emot förslag inför årsmötet. Dennis lyfter att deras klubb tar hjälp med 

kassauppdrag av Gävle-Dala Idrottsservice AB. GDSSF kan köpa den tjänsten men 

behöver i så fall ett namn på en person som godkänner alla transaktioner. Dennis har 

skickat en länk till Hans ang detta. Han kan i sin tur vidarebefordra den till 

valberedningen som får i uppdrag att kolla upp detta och sedan återkoppla till 

styrelsen.  



Ekonomisk rapport 

 

Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport.  

 

Lägesrapport arbetsgrupp anpassning ekonomisk utveckling 

 

Vid föregående styrelsemöte presenterade gruppen ett förslag för arvodering till 

lägeransvariga och tränare vid GDSSF:s läger. Vad gäller arvodering till 

styrelsemedlemmar ska gruppen höra med SSSF hur man kan tänka kring det. 

Arbetsgruppen vill att samtliga styrelsemedlemmar tar med sig och frågar sina klubbar 

vad de tycker ang arvodering till styrelsemedlemmar i GDSSF samt vad styrelsens 

uppdrag ska vara. Vad ska styrelsen driva och utveckla? Flera av 

styrelsemedlemmarna tycker att uppdraget inom GDSSF växer och att det tar tid från 

arbetet för sina egna klubbar.   

 

Ornäs ledarträff: 

Mot arvodering: Svårt att värdera den ena insatsen mot den andra. 

Vad ska GDSSRF göra? Varför GDSSRF? Ska vi lösa förbundets problem? 

Kassör med 80 ver. kan inte SSSF stötta med det? 

 

Lägesuppdrag valberedningen 

 

Tommy informerar att samtliga styrelsemedlemmar sitter kvar på sina poster 

nästkommande år. Kassör avgår och där pågår arbete att hitta en ersättare. Sittande 

revisorer avgår också så GDSSF har inga revisorer kommande år. Valberedningen tar 

tacksamt emot förslag på nya revisorer.  

 

Läger Sognefjäll 

 

Det är i dagsläget 23 aktiva anmälda till sommarens läger vid Sognefjäll. Johan 

närvarar inte vid dagens möte varav ingen rapport från honom. Diskussioner pågår i 

arbetsgruppen att lägret till Sognefjäll har blivit dyrt pga. ökade priser. Förslag finns 

att det lägret istället ska anordnas på hemmaplan framöver. 

 

Ansvar introducera ungdomsansvarig läger 

 

Ny ungdomsansvarig för läger är Kalle från Lima. Han har fått kontakt med Johan 

Wanner som fått i uppdrag att skola in Kalle i sin nya roll.  

 

GDV rullskidskyttecup 

 

Det har planerats för en rullskidskyttecup till sommaren med 3 deltävlingar på olika 

platser. Var god se bifogad bilaga 1. 

 

6. Info SSSF 

 

Tommy har inget nytt att rapportera från SSSF. 



 

7. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor tas upp på mötet.  

 

8. Mötets avslutande 

 

Mötet avslutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
Bilaga 1. 
 
Rullskidcup i skidskytte sommaren 2022  
Sommaren 2022 kommer en rullskidskytte cup att anordnas för aktiva i åldrarna 12 år och uppåt. 
Cupen kommer att innehålla tre deltävlingar. Tävlingarna följer svenska skidskytteförbundets 
regelverk. Prispall för totalcupen i respektive klass utses i samband med den sista deltävlingen.  
 
Tävlingsdatum:  
5/6 Dala-Järna  
19/6 Lima  
7/8 Häverödal  
 
- Samtliga deltagande klubbar bidrar med funktionärer  

- Tävlingsklasser Flickor/pojkar 12/13, 14/15, Damer/herrar 16/17, 18/19, 20 år och uppåt.  

- Respektive arrangör innehar rätten att besluta om vilken tävlingsform (distans eller sprint) som blir 
aktuell vid respektive tävlingstillfälle  

- Inbjudan delges via IndTA  

- Anmälningsavgift 150 kr, inkluderande mat efter målgång i form av hamburgare, dricka och 
chokladbit. En delsumma sparas från deltävling 1 och 2 för inköp av prispokal samt penningpris till 
slutsegrarna i totalcupen.  

 

 

 


