
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 

GDSSF. 

Dag: måndag 4/4 

Klockan: 20:00 

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, 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 

Årsmötet är planerat till den 30/5 kl. 18:00 via Teams. Björn lyfter att det kommer att 

ske avtackningar i samband med årsmötet. 

  

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, tidsplan 

Björn påminner om att han vill få in uppgifter till verksamhetsberättelsen gällande 

landslagsuppdrag, resultat vid internationella tävlingar, SM medaljer och pallen på 

totala SWE cup senast den 8/4. Efter det sammanställer Björn en verksamhetsplan som 

skickas ut via mail till samtliga styrelseledamöter för korrekturläsning den 13/4. 

Synpunkter och ändringar ska vara Björn till handa senast den 20/4. Slutgiltig 

verksamhetsberättelse mailas sedan ut den 25/4. 

 

Ekonomisk rapport 

Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport.  

 

Lägesrapport arbetsgrupp anpassning ekonomisk utveckling  

Arbetsgruppen med Björn, Hans, Janne och Paula har haft ett möte sedan förra 

styrelsemötet. Hans lämnar lite rapport om vad de pratat om hittills. GDSSF har en 

kassa runt ca 300 000 kr att omsätta framöver. De har en del förslag på hur dessa 

pengar ska användas. Dels något som förenklar de läger vi anordnar genom att besöka 



en restaurang vid någon måltid samt att fortsätta med de inköpta matlådorna. De har 

diskuterat ekonomiskt arvode till huvudtränarna vid regionens läger för att säkerställa 

deras fortsatta engagemang. Det brukar vara två huvudtränare och en assisterande 

tränare vid varje ungdoms- och juniorläger. Förslaget är att ge huvudtränarna 6000 kr 

per läger och den assisterande tränaren 3000 kr per läger. De har även diskuterat ett 

ekonomiskt arvode till lägeransvarig för ungdoms- och juniorgruppen på 2000 kr 

vardera per läger. De har som förslag på att lägga 50 000 kr per år till förstaårsjunior 

projektet. Ekonomiskt arvode till GDSSF ordförande, kassör och sekreterare på 6000 

kr per år har också diskuterats. De har även pratat kring om regionen ska eller inte ska 

fortsätta att planera för och erbjuda snöläger till Sognefjäll om somrarna. Då 

sommarens snöläger redan är planerat och inbjudan har gått ut får detta gälla 

kommande sommar. Janne lyfter att han anser att juniorerna ska ha förtur till lägret 

och att seniorer får följa i mån av plats, så som det varit tidigare somrar. I årets 

inbjudan står det att lägret är för både juniorer och seniorer, därav ingen förtur till 

juniorer. Styrelsen beslutar att juniorerna ska ha förtur. Björn tar det med 

lägeransvarig som får ändra i inbjudan.  

 

Lägesrapport valberedning, bl. a kassör 2022/2023 

Tommy uppger att det inte finns några namnförslag på kandidat till kassör. Janne har 

ställt frågan till någon i Dala-Järna som ska lämna besked denna vecka. Janne 

meddelar svar till både Tommy och Björn. Tommy informerar om att samtliga 

styrelseledamöter kommer att sitta kvar i styrelsen kommande år.  

 

Kandidat ungdomsansvarig  

Hans-Ove uppger att Kalle från Sälen som blivit tillfrågad att vara lägeransvarig för 

ungdomsgruppen har tackat ja till uppdraget förutsatt att det bara blir under 

kommande säsong. Hans dotter blir efter det junior och då vill han inte fortsätta som 

lägeransvarig för ungdomarna. Styrelsen anser att han får ta på sig uppdraget 

kommande säsong. Styrelsen får därmed fortsätta arbetet med att hitta en ny kandidat 

för det uppdraget.   

 

Rapport GDV rullskidskyttecup  

Arbetsgruppen hade ett möte vid SM tävlingarna i Sollefteå och har inför mötet 

bifogat ett förslag på rullskidskyttecup tillsammans med dagordningen. Med på mötet 

var även representanter för Torsby, Sveg och Häverödal som vill vara med och 

arrangera deltävlingar i cupen. Det kommer således bli deltävlingar på fem orter då 

även Dala-Järna och Lima kommer att arrangera deltävlingar. Tävlingarna kommer att 

läggas ut på IndTA för anmälan. De diskuterade att samtliga klubbar ska bidra med 

funktionärer. De diskuterade att det skulle vara enkla priser till alla med en avslutande 

pokal vid cupens slut. Anmälningsavgift på 100 kr. Cupen ska vara för klassen 14-15 

år och uppåt och samtliga tävlar på rullskidor. De som ingår i klassen 12-13 ska ha 

möjlighet att klassa upp sig och därmed tävla på rullskidor om de så önskar. Gruppen 

ska fortsätta att planera om cupen även ska vara för de yngre klasserna ner till 

nybörjare och då med springskytte. Styrelsen är eniga i att det inte behöver vara pris 

till samtliga vid varje deltävling, räcker med pris till de som kommer på pallen. 

Gruppen tar detta med sig. 

 



Information utveckling Bergebo, Borlänge 

Björn informerar om att det planeras att byggas en skidskytteanläggning i Borlänge 

och Avesta. Både Svenska skidskytteförbundet och Svenska skidförbundet är 

involverade i planeringen.  

 

Uppvaktningar internationella mästerskap 

Tar denna punkt vid nästa styrelsemöte.  

 

Utbildningsbehov steg 1 och 2 

Ingen steg 1 eller steg 2 utbildning är planerad. Finns önskan om att en steg 2 

utbildning ska arrangeras till hösten. Det är dock en ungdomsledarutbildning planerad 

till helgen 7-8 maj som kommer att genomföras på Hemus i Mora. Sista 

anmälningsdag till denna utbildning är den 30/4.  

 

6. Info SSSF 

 

Tommy informerar om att det var många sökande till tjänsten som regionutvecklare. 

Det pågår nu intervjuer med två av de sökande. Det blir världscuptävlingar i Östersund 

i mars 2023. Det har kommit stark kritik ang vallabodarnas dåliga standard på IBU 

cup på Idre Fjäll. Dessa måste förbättras till ev. kommande tävlingar framöver. SSSF 

hade budgeterat för en vinst på 2 miljoner kronor föregående säsong. Prognosen visar 

att den troliga vinsten blir runt 7-8 miljoner kronor pga. ökande sponsorintäkter och 

bidrag från IBU. Förbundet ska satsa mer nationellt och då framför allt på 

föreningsutveckling, utbildningsinsatser, anläggningar och luftgevärsprojekt. En 

utbildningsansvarig skall rekryteras som ska ansvara för att ta fram olika 

utbildningsprogram. Tommy berättar att 20 orter runtom i landet har ansökt om att 

bygga en skidskytteanläggning för 22 long gevär. Tränarstaben för A-laget är intakt då 

tränarna har skrivit på ett 4 årigt kontrakt. Lägerverksamheten för A-laget kommer att 

fortsätta att läggas mest nationellt för att på det viset spara resdagar. Ett nytt Team 

Autoexperten lag ska utses. Där pågår rekrytering för nya tränare då nuvarande har 

uppgett att de vill avsluta sina uppdrag. SSSF ska ha en strategidag 9 maj. Bidraget till 

klubbarna kommer fortsätta att delas ut under en fyra års period. Det kommer 

upprättas ett poängsystem som kommer styra summan på bidraget. Det ska bildas ett 

”Hall of fame” som ska bli som ett historisk muséum. De ska vara aktiva som har 

avslutat sin karriär och som har tagit OS och VM medaljer. 

 

7. Övriga frågor 

Ändring av förbundsnamn 

Björn informerar om att det kommit ett mail från ekonomiansvarig på SSSF som 

informerar om att det blivit nya stadgar för regionförbunden samt lite 

datumanpassningar till SSSF:s stadgar. Distriktsförbund kommer numer heta 

regionsdistriktsförbund. Vårt förbund kommer därmed heta 

Gävledalasskidskytteregionsförbund.  

 

 



Starttid för regionens styrelsemöten 

Då våra styrelsemöten tenderar att dra ut på tiden och det blir sena kvällar önskar 

Janne att starttiden för mötena ändras tillbaka till kl. 19:30. Styrelsen godkänner detta 

och styrelsemötena kommer framöver att börja kl. 19:30.  

 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutas.  

 


