
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 

GDSSF. 

Dag: måndag 14/3 

Klockan: 20:00 

Plats: Teams 

Medverkande: Hans Nykvist, Dennis Andersson, Börje Carlsson, Ingela Vestling, Hans-Ove 

Wikström, Paula Eriksson, Janne Eriksson, Jenny Molén, Tommy Höglund, Björn Bettner och 

Katarina Andersson.  

Frånvarande: David Sandegård, Johan Wanner och Thomas Andersson. 

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 

I föregående protokoll framgår det att Mora, Lima och Dala-Järna har en rullskidbana 

på sin anläggning. Paula påpekar att Moras rullskidbana inte sitter ihop med 

skjutvallen och går därmed inte att använda vid en rullskidskyttetävling. Detta justeras 

i föregående protokoll som efter justering godkännes.  

5. Organisation och struktur 

 

Årsmöte 

Styrelsen beslutar att årsmöte blir måndag den 30/5 kl.18:00 via Teams. Björn får i 

uppdrag att upprätta en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse till nästa 

styrelsemöte som är i april. Björn vill få in uppgifter till verksamhetsberättelsen från 

samtliga klubbar senast 8 april; landslagsuppdrag, resultat vid internationella tävlingar 

samt SM medaljer. Eventuella uppvaktningar för medaljer vid internationella 

mästerskap från denna säsong tas upp som egen punkt vid nästa styrelsemöte.  

 

Ekonomisk rapport 

Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport.  

 

Hur göra med öronmärkta 32 000 kr samt ytterligare ökad ekonomi, utveckling 

styrelsearbete 

Det går ekonomiskt bra för svenskt skidskytte. Svenska skidskytteförbundet kommer 

att redovisa ett stort överskott vid kommande årsmöte. Inför nästa år kommer Sveriges 

regioner få ytterligare öronmärkta pengar som bl. a. kommer att baseras på hur många 



utbildningsinsatser regionerna har och antal deltagare vid riksfinalen m.m. Björn har 

beräknat att vår region kommer att kunna får ytterligare 100 000 kr utöver ordinarie 

bidrag under 2022/2023. Med de 200 000 kr vi redan har på vårt konto skulle det 

innebära att vi har drygt 300 000 kr att använda till vår verksamhet. Björn föreslår att 

en arbetsgrupp bildas som får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur regionen ska 

använda sig av dessa pengar. Björn, Hans, Paula och Janne utses att medverka i 

arbetsgruppen. Förslaget som arbetsgruppen tar fram ska presenteras vid årsmötet. 

Björn utses till sammankallande till arbetsgruppens möten.  

 

Kassör 2022/2023 

Då Börje valt att avgå behövs en ny kandidat för uppdraget. Tommy som sitter i 

valberedningen tar tacksamt emot namnförslag på kandidater till posten. Önskvärt är 

att kandidaterna har ekonomiska kunskaper men behöver inte ha några 

skidskyttekunskaper. Tommy kommer att skriva på GDSSF Facebooksida att styrelsen 

söker ny kassör. Han önskar även få protokollet från förra årets årsmöte för att se vilka 

styrelseledamöter som går in i omval och vilka som är valda att sitta ett år till på sina 

uppdrag.  

 

Kandidat ungdomsansvarig  

Arbetsgruppen har ett förslag på en kandidat till uppdraget som ungdomsansvarig. 

Förslaget är Kalle Hagström från Sälens IF som visat intresse för uppdraget. Han 

önskar dock få avsluta sina pågående uppdrag i Sälens IF vid deras årsmöte som är i 

början av maj innan han tackar ja till uppdraget och lämnar besked vid nästa 

styrelsemöte. Styrelsen godkänner Kalle till uppdraget som ungdomsansvarig.  

 

Rullskidskytte cup 

Lima och Dala-Järna har uppgett att de kan arrangera varsin rullskidskyttetävling till 

en ev. rullskidskytte cup. De planerar att höra med Torsby och Sveg om intresse finns 

att arrangera varsin deltävling till en sådan cup för att på det viset få till fler 

deltävlingar och fler deltagare. Arbetsgruppen med Hans-Ove, Janne och Paula jobbar 

vidare med detta och planerar även att kolla med SSSF om det finns tankar från deras 

håll att planera en rullskidskyttetävling under sommaren.  

 

Regionala tävlingar 

Utifrån tidigare diskussioner vid föregående styrelsemöte får Björn i uppdrag att prata 

med Torsby och Finnskoga ang deras tankar och möjligheter att inte arrangera både 

SWE-cup deltävling och GDV-cup deltävling under samma helg. Flertalet av 

regionens klubbar önskar att Riksfinalen ska ligga senare under säsongen så att det blir 

som en final efter alla GDV-cup deltävlingar. Det krävs dock att Riksfinalen i så fall 

arrangeras av en klubb som har snö sent på säsongen. Janne informerar att Sveg fått i 

uppdrag att arrangera Riksfinalen under tre år framöver. Tommy föreslår att vi pratar 

med Ulrika Öberg på SSSF som är den som håller i tävlingsplaneringen av nationella 

tävlingar. Hans lyfter ett förslag som kommer från Ornäs gällande Riksfinalen. Deras 

förslag är att GDV-cup deltävlingarna inte ska vara uttagande till Riksfinalen utan att 

Riksfinalen är en fristående tävling där alla som deltar representerar sina regioner och 

inte enbart de som är uttagna att köra stafetterna. Uttagningen till Riksfinalsstafetterna 

kan baseras på de individuella deltävlingarna under Riksfinalen så som Riksfinalen går 



till inom längdskidor. Björn föreslår att Ornäs som klubb skriver ihop sitt förslag som 

en motion till SSSF årsmöte. Hans får i uppdrag att ta detta tillbaka till sin klubb.  

 

Suppleanter för alla styrelsemedlemmar 

Alla klubbar har nu utsett en suppleant till sina styrelsemedlemmar.  

 

NIU Mora 

Björn informerar att Per Brandt har tackat ja till tjänsten som tränare på 

skidskyttegymnasiet NIU i Mora. I början är tjänsten på 10% då han ska medverka vid 

uttagningsprocessen. Kommande läsår kommer tjänsten att vara på 50%. Det var 11 

sökande till platserna därav 8 med skidskytte som förstahandsval.  

 

6. Info SSSF 

 

Tommy informerar om att SSSF har en annons ute som föreningsutvecklingskonsulent 

till region mitt. Förbundet har till kommande styrelsemöte i april bjudit in till en 

medaljceremoni dit bl. a. ledare, tränare, aktiva och deras respektive och 

regionsordförande är inbjudna att delta. Det har varit ett bra år med många 

internationella framgångar samt genomförda nationella tävlingar trots pågående 

pandemi. SSSF önskar få in nomineringar till årets utmärkelse till årets ledare, rookie 

och förening.  

 

7. Övriga frågor 

 

Juniortränarutbildning 

Ornäs lyfter att de har ett behov av juniorledarutbildning då de inte har kvalificerade 

tränare för klubbens juniorer. Mora har också lyft detta behov tidigare. Ornäs har ett 

förslag på en 2 dagars utbildning för samtliga klubbar i regionen och att utbildningen 

finansieras av GDSSF. Arbetsgruppen som fått i uppdrag att se över hur regionens 

pengar ska användas får ta med sig denna fråga i sina diskussioner. 

 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutas.  

 

 

 

 


