
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 

GDSSF.  

Dag: måndag 10/1 

Klockan: 20:00 

Plats: Teams 

Medverkande: Hans Nykvist, Dennis Andersson, Janne Eriksson, Börje Carlsson, Tomas 

Andersson, Hans-Ove Wikström, Paula Eriksson, Katarina Andersson, Caroline Olsen 

(föreningsutvecklare SSSF), och Björn Bettner.  

Frånvarande: David Sandegård, Johan Wanner och Tommy Höglund. 

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 

 

Corona 

Nya restriktioner har kommit från Folkhälsomyndigheten och fler väntas att komma. 

Dessa berör dock främst inomhusidrott. Björn har pratat med Rickard Grip ang detta 

som kommit med rekommendationer vid arrangerande av tävling. Lagledarmöte ska 

ske digitalt, ev. servering ska erbjudas utomhus istället för inomhus och prisutdelning 

ska ske utomhus. Minimera inomhus aktiviteter och tänka att allt bör ske utomhus i 

den mån det går. Janne lyfter ett förslag att ha delade inskjutningar på tävlingarna för 

att minimera antalet aktiva och ledare på skjutvallen. Björn tar detta förslag vidare till 

förbundet.  

 

Regionala tävlingar 

Tidigare fråga gällande att arrangera en regionsfinal en vardagkväll känns inte längre 

aktuell under rådande pandemi och gällande restriktioner. Styrelsen planerar såldes 

inte för någon sådan tävling. 

 

Ekonomisk rapport  

Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport. Han korrigerar den totala summan mot för 

det utskick som mailats ut inför mötet.  

 

Arvodering ansvarig för ungdom respektive junior. 

Arbetsgruppen som utsetts för att ta fram ett förslag på arvodering till ansvarig ledare 

för ungdom respektive junior (David, Johan och Tomas) har diskuterat fram ett förslag 

på att inte ge ett ekonomiskt arvode för ansvariga ledare då den summan kommer att 



beskattas. Förslaget är istället att ledaren bor gratis under läger samt att lägerkostnaden 

för ledarens deltagande barn subventioneras och blir gratis. På det sättet belönas 

ledaren för sitt arbete utan att det behövs beskattas. Vad gäller idrottsarvode så 

behöver inte föreningen betala skatter och arbetsgivaravgifter men däremot anmäla 

arvoderingen till skattemyndigheten varav det tas upp i den egnas beskattning. 

Styrelsen diskuterar detta och tanken med ett arvode för den ansvarige är att locka den 

personen att ha kvar sitt uppdrag trots att dennes egna barn inte längre är en aktiv 

skidskytt samt att locka yngre ledare som kanske inte har barn. Styrelsen är överens 

om att ett ekonomiskt arvode ska utgå till ansvarig ledare trots att detta beskattas. 

David uppger att en ansvarig inom skidförbundet får ett arvode på 1800 kr per dag. 

Janne föreslår ett ekonomiskt arvode på 5000 kr per år. Arbetsgruppen tar dessa 

förslag med sig och får i uppgift att komma med ett förslag till nästa styrelsemöte.  

Björn har en önskan om att alla förslag som tas fram av olika arbetsgrupper ska 

lämnas skriftligt i det utskick som mailas ut inför varje styrelsemöte. Detta så att 

styrelsemedlemmarna hinner läsa igenom och fundera kring förslaget innan mötet.  

 

Kandidat för ansvarig ungdom 

Det finns inga förslag på en ansvarig person för ungdomarna. Björn skickar med 

uppgiften på nytt till styrelsemedlemmarna att hitta en kandidat för detta.  

 

Förstaårs junior projekt 

Hans uppger att de har haft avslutning med förra årets grupp. SSSF har tagit del av 

vårt upplägg med första årsjuniorgruppen och tycker att det är ett bra projekt som går 

hand i hand med förbundets framtidsvisioner. Styrelsen har beslutat att regionen ska 

fortsätta med detta projekt med stöd av föreningskonsult Caroline Olsen. En 

arbetsgrupp med Hans, Janne och Paula är utsedd att planera för detta projekt som 

troligtvis kommer att kopiera upplägget från förra året. Arbetsgruppen önskar 

inventera hur många aktiva som kan komma att ingå i denna grupp av juniorer som 

främst är för aktiva födda 2006 och i mån av plats de som är födda 2007. Datum är 

planerade med Annelie Östberg för mental träning. Planen är att fortsätta ha med 

gymnasieungdomar som ledare vid dessa träffar. Det finns öronmärkta pengar för 

detta projekt som styrelsen beslutat om tidigare. Förra årets projekt kostade ca 37 000 

kr och hämnade därmed under den planerade budgeten.   

 

Mössor och pannband 

Ansvarig för dessa, Tommy Höglund, medverkar inte vid kvällens styrelsemöte. Björn 

planerar att ta kontakt med honom.   

 

6. SSSF 

Info SSSF 

Då Tommy Höglund inte medverkar vid kvällens styrelsemöte blir det ingen 

information från SSSF.  

 

7. Övriga frågor 

Suppleant/ersättare för ordinarie ledamot 

Björn önskar att alla ledamöter ska ha en suppleant/ersättare från den egna klubben 

som kan medverka på styrelsemöte då ordinarie ledamot har förhinder.  

 

 

 



Föreningsutdrag från belastningsregistret 

Paula lyfter att alla ledare som arbetar med ungdomar i en förening ska visa ett utdrag 

från belastningsregistret för någon som är ansvarig för detta i sin egen förening. 

Caroline Olsen informerar om att utdraget endast ska visas upp för ansvarig person, 

utdraget får inta sparas. Den ansvarige kan anteckna giltighetsdatum för detta och 

sedan hålla koll på när det behöver förnyas. Föreningsutdrag från belastningsregistret 

ansöks via polismyndighetens webbsida. Länk till webbsida: 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-

barn/  

 

Lånelicens vid tävling 

Janne lyfter en önskan om att möjligheten att kryssa i att den aktiva har lånelicens ska 

finnas i samband med anmälan till tävling via IndTA. Detta för att slippa gå igenom 

detta vid lagledarmöte vilket är väldigt tidskrävande. Caroline tar detta med sig till 

förbundet.  

 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutas.  

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

