
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 

GDSSF.  

Dag: måndag 7/2 

Klockan: 20:00 

Plats: Teams 

Medverkande: Hans Nykvist, Dennis Andersson, Börje Carlsson, Tomas Andersson, Hans-

Ove Wikström, Paula Eriksson, Katarina Andersson, David Sandegård, Johan Wanner, 

Tommy Höglund, Ingela Vestling och Björn Bettner. Jane Eriksson ansluter en stund in i 

mötet. 

Frånvarande: 

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 godkändes.  

 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkännes utan justeringar.  

 

5. Organisation och struktur 

 

Regionala tävlingar 

Ingen regionfinal denna säsong planeras. 

 

Ekonomisk rapport  

Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport. 75 000 kr har tillkommit kassan vilket är det 

årliga bidraget från SSSF. Björn lyfter en diskussion gällande de tidigare öronmärkta 

pengarna som är kvar från tidigare bidrag från SSSF, 32 000 kr. Han föreslår att de 

pengarna ska ingå i den löpande budgeten i den ordinarie kassan. Alla 

styrelsemedlemmar får i uppgift att fundera på denna fråga till nästa styrelsemöte i 

mars.  

 

Kandidat kassör 2022/2023 och framåt 

Framkommer inga förslag på någon kandidat som efterträdare till sittande Börje. 

Tommy får i uppdrag att ta detta med sig till valberedningen och ger samtliga 

styrelsemedlemmar en uppmaning att ta fram förslag på en ny kassör.  

 

Arvodering ansvarig för ungdom respektive junior. 

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som har skickats ut via mail till alla 

styrelsemedlemmar före kvällens styrelsemöte (förslaget bifogas protokollet i bilaga 

1). Förslag på arvodering är 2000 kr per ansvarig och lägerhelg. Lägerplanen för 2021 

var ett försommarläger för juniorer, ett gemensamt sommarläger både juniorer och 

ungdomar och vardera ett vinterläger. Totalt tre junior- och två ungdomsläger. 



Budgetplanen för arvodering till ansvarig för ungdoms- och juniorgruppen 2022/2023 

är beräknad på tre läger för vardera grupp och landar då på 6000 kr för 

ungdomsansvarig och 6000 kr för junioransvarig, 12 000 kr totalt. Styrelsen anser att 

förslaget är bra och rimligt och godkänner därmed förlaget för arvodering till 

lägeransvariga.    

 

Kandidat för ansvarig ungdom 

Det finns fortfarande inga förslag på en ansvarig person för ungdomarna. En 

arbetsgrupp med Tomas, Johan och Hans-Ove utses för att titta på förslag till ansvarig 

för ungdomsgruppen. Paula utses att vara tillgänglig för diskussion för att se om det 

finns något namnförslag från Mora. Arbetsgruppen ska maila ett förslag till Björn en 

vecka före styrelsemötet i mars.  

 

Förstaårs junior projekt 

Identisk plan med 2021 års planering. Gruppen kommer att träffas tre lördagar på 

följande datum; 21/5, 10/9 och 26/11. Det är nya juniorer som är huvudmålgruppen 

men både de som är födda 2007 och 2006 är välkomna. Hans kommer att offentliggöra 

datum för årets grupp på Gävle-Dalas Facebooksida.  

 

Projektansökningar Gävleborg 

Dokument om projektansökningar Gävleborg var bifogat med kallelsen till kvällens 

styrelsemöte. Föreningarna får själva kolla upp vad de kan söka för bidrag. 

Huvudspåret nu är ansökan till en ny anläggning i Högbo. Föreningarna i Gävleborg 

får meddela deltagande på Gävle-Dalas läger till Björn.  

 

Mössor och pannband 

Börje informerar om att det kommit en faktura på de nyinköpta mössorna. Övriga 

kläder som tillhör regionen har ansvarig ledare för årets Riksfinal koll på.  

 

Suppleanter för alla styrelsemedlemmar  

Vid föregående styrelsemöte beslutades det att varje styrelseledamot ska ha en 

suppleant som medverkar på styrelsemöte om ordinarie ledamot inte kan medverka. 

Vid dagens styrelsemöte beslutas att Paula och Tommy som båda representerar Mora 

är varandras suppleanter. Likaså Hans och Johan som båda är med i Ornäs och Janne 

och Börje som är med i Dala-Järna. Hans-Olovs suppleant, Ingela Vestling, medverkar 

vid dagens styrelsemöte. Övriga i styrelsen får i uppgift att maila antingen Björn eller 

Katarina med uppgifter på sina suppleanter.  

 

6. SSSF 

Info SSSF 

Förbundet kommer snart lägga ut en annons på en heltidstjänst som 

skidskyttekonsulent till regionen i mellan Sverige. Förbundets kansli har flyttat till 

mediahuset på stadion i Östersund. Världscupstävlingarna som arrangerades i 

Östersund gick bra både organisatoriskt och ekonomiskt. Det var 20 000 betalande 

åskådare. En representant från förbundet kommer att närvara vid varje tävling 

framöver. Det har redan varit en representant med på sista SWE cup tävlingen och vid 

JSM i Mora. Detta är ett steg i att vara mer synliga ute på svenska tävlingar. 

Anläggningen i Torsby är numer godkänd och åter i bruk. Det pågår ett arbete att 

ansöka om och utveckla nya skjutbanor på flertalet orter i landet. Svenskt skidskytte 

växer. SM veckan i Piteå kommer att genomföras enl. planerat. Förbundet fortsätter 



sitt arbete med att knyta an sig fler sponsorer. Förbundet har en god ekonomi. 

Ordförande Sofia arbetar mycket idrottspolitiskt. Hon hjälper ordförande i IBU, Olle 

Dahlin, med sin kandidatur i att bli omvald som ordförande i ytterligare fyra år. Hon är 

också med i arbetet att hitta en ny ordförande i Riksidrottsförbundet. Ansökningarna 

till landets skidskyttegymnasium har sammanställts. De flesta har önskat att gå i Mora 

där det kommer att starta upp en skidskytte inriktning, NIU, till hösten 2022.   

 

7. Övriga frågor 

Fallmål från SSSF 

Det kommer att levereras 12 fallmål för luftgevärsskytte från SSSF till Dala-Järna i 

samband med Riksfinalen. Dessa fallmål är till för att användas vid tävlingar i vår 

region. Styrelsen beslutar att dessa ska vara kvar för förvaring i Dala-Järna. Samtliga 

regioner i landet kommer att få sådana fallmål.  

 

Rullskidskytte cup  

Hans-Ove lyfter Limas önskan om att det ska vara en rullskidskytte cup i regionen till 

hösten och undrar om övriga klubbar är intresserade. Det framkommer att det är 

endast Lima, Mora och Dala-Järna som har en rullskidbana på sin anläggning. En 

arbetsgrupp med Hans-Ove, Janne och Paula utses att titta på detta förslag som ska 

mailas till Björn en vecka före styrelsemötet i mars.  

 

Regionala tävlingar inför Riksfinalen 

Det tas upp på mötet att alla deltävlingar i GDV cup inte hinner genomföras innan 

uttagningen till Riksfinalen, vilket ifrågasätts. Diskussion om huruvida alla 

deltävlingar ska hinnas med innan Riksfinalen eller inte påbörjas, är det datum för 

deltävlingarna som ska flyttas eller är det datumet för Riksfinalen som ska flyttas. 

Tankar kring att tidigarelägga alla deltävlingar innan Riksfinalen som brukar vara i 

februari är att tävlingssäsongen för ungdomarna blir kort, då bör i så fall Riksfinalen 

ligga senare på säsongen. Det lyfts även en önskan om att GDV cup deltävling inte ska 

arrangeras i samband med en SWE cup deltävling då det blir för många deltagare och 

tävlingen drar ut på tiden. Det framkommer att en del föräldrar har varit på tävling upp 

mot tolv timmar då de haft både ungdom och junior tävlandes under samma 

tävlingsdag. Tanken med GDV cup var från början att ge de aktiva ytterligare 

tävlingstillfällen vilket faller bort om dessa arrangeras i samband med en SWE cup 

tävling. Styrelsen får i uppdrag att diskutera dessa tankar med sina hemklubbar inför 

nästa styrelsemöte då detta tas upp som en egen punkt.  

 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Bilaga 1 

Ersättning Lägeransvarig 
 ARBETSGRUPP  

Thomas  | David | Johan 

 

 

1.Klarläggande rollen som Lägeransvarig 
 

1. Vilka uppgifter ligger på lägeransvarig. 
Diskussion där Johan informerade hur han har jobbat och vi gör följande summering av 

rollen. 

Lägeransvarig ger förslag på datum för läger till GVD styrelse  . 

 2021   

Dala-Järna Mora    Lima 18-20/6 

Sommarläger  Idre  5-8/8 

Juniorläger   Idre  4-7/11 

Ungdomsläger  Mora 25-28/11 

 

Före lägret 

                    Sök uppgifter var vi kan var. 

                    Jämfört priser och haft dialog med tänkbara platser. 

                    Preliminär bokat boende . 

              Ordnar med ledare till lägret Skytte och Fys 

                    Tar in anmälan  

                    Göra slutliga bokningen. 

                    Ordnat med mat.(Matlådorna mycket uppskattade och prisvärda)   

                    Kontrollerat att skjutbanor och material finns. 

   

Under lägret 

  Kontroll att allt flyter på och löser uppkomna bekymmer. 

Hjälper Aktiva, ledarna, föräldrar på lägret. 

Är den som har kontakt med anläggningsägaren. 

Efter lägret  

  Lämna Kassa rapport till kassör och summera lägret vid nästa 

styrelsemöte.  

 



2.Förslag till ersättning till läger ansvarig 
 

Vi summerade 2021 arbete  

   

Endagars läger  Dala-Järna Mora Lima 18-20/6 

Sommarläger    Idre  5-8/8 

Juniorläger     Idre  4-7/11 

Ungdomsläger    Mora 25-28/11 

 

Före lägret 

                    Gör lägeransvarig den stora delen av arbetet ca 8h  

   

Under lägret 

  Är lägeransvarig en i ledarstaben men mer hjälpande roll.   

Efter lägret  

  Summerar och sammanställer lägret ca 2h  

 

 

 

 

 

Vårt förslag är följande  

 

Arvode för läger ansvarig är 2000 kr per helg/läger. 

Då inkluderar vi att ledare och lägeransvariga på lägren har fri mat och logi. 

 

Budget för 2022 med vårt förslag ser följande ut. 

 

Endagars läger  Dala-Järna Mora Lima 2000    Ungdomsansvarig 

Norge Juniorer  2000 Junior 

Sommarläger  Idre   4000 Båda 

Juniorläger  Idre   2000 Junior 

Ungdomsläger  Mora  2000 Ungdom 

      

 12000kr  

I budgeten har vi gjort fördelningen mellan Junior och Ungdomsansvarig Lägerledaren  

Och sommarlägret är det största lägret ca40st aktiva i fjol så där tänkte vi ett samarbete 

men även möjligt att hålla var för sig därför 4000kr. 

 

 


