
Protokoll styrelsemöte Gävle-Dala Skidskytteregionsförbund 

2021 november 8, kl 20:00, Teamsmöte 

Medverkande: Janne Eriksson, Tommy Höglund, Hans Nykvist, Dennis Andersson, David 

Sandegård, Börje Carlsson, Thomas Andersson, Johan Wanner, Paula Eriksson, Hans-Olof 

Wikström och Björn Bettner. Mikael Jansson deltar som föreslagen tillkommande medlem, se 

punkt 5. 

Frånvarande: Katarina Andersson (anmäld sjuk).  

1. Mötets öppnande 

Björn Bettner öppnar mötet.  

2. Val av ordförande, sekreterare 

Till ordförande väljs Björn Bettner och till sekreterare väljs Hans Nykvist.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med fyra övriga frågor tillagda: 1. Kassör. 2. 

Evenemangsbiljetter till världscupen i Östersund. 3. Status Högbo. 4. Märkning av 

regionens luftgevär. 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkännes efter justering avseende datumet för kommande träff 

i förstaårsjuniorprojektet som ska vara lördag 20 nov. 

5. Organisation och struktur 

Regionala tävlingar 

Datum för deltävlingar i GDV-cup: 19 dec Dala-Järna. 2 jan Mora. 16 jan Lima. 12 

mars Finnskoga (i samband med SweCup). Björn Bettner tar uppdraget att söka Bore 

för ev. tävling i Torsby. 

Frågan lyfts om vi kan hålla regionsmästerskap. Det konstaterades att det inte finns 

några rimliga datum förutom möjligen 26–27 mar, dvs samtidigt som SM-veckan i 

Piteå. Samtliga klubbar tar uppdraget att återkomma senast till nästa styrelsemöte om 

man kan arrangera ett regionsmästerskap med hänsyn till tillgång av snö och 

funktionärer. 

Ekonomisk rapport  

Börje lämnar ekonomisk rapport. Kassarapport och redovisning för oktober månad har 

även bifogats i email från Börje till samtliga ledamöter innan mötet. Vi konstaterar 

god kassa och att förstaårsjuniorprojektet sannolikt kommer att hålla budget. 

Träningsläger, rapport och planering 

Junior- och seniorläger: Det nyss genomförda lägret på Idre Fjäll där 13 juniorer 

deltog, var mycket lyckat. Planering och bokning genomfördes av Johan Wanner med 

stöd av Per Brandt för upplägg av passen med skyttekomb. Ledare var Anders 

Rennermalm (Lima), Janne Eriksson (Dala-Järna), Hans Nykvist (Ornäs), David 

Sandegård (Valbo) och David Höglund (Mora), där den senare tillkom som en extra 

resurs och bidrog med spetskompetens som nyss aktiv skidskytt, ett bidrag som 

uppskattades högt av såväl aktiva som övriga ledare. Vi fick också en timmas besök av 

Erika Oskarsson som är skidtränare för utvecklingslandslaget (Team Autoexperten). 

Erika berättade speciellt om deras träning med rörlighet och bålstyrka. 



Ungdomsläger: Under ovan nämnda junior- och seniorläger framkom tydligt att det 

var ett klokt beslut att inte ha ungdomslägret på Idre Fjäll vecka 44, med tanke på 

trängsel i skidspåren, många skyttar per skjutplats och stängda spår kl 8-11 för alla 

utom elit och landslag. Istället genomförs lägret som planerat tor-sön 25–28 november 

i Mora med boende på Moraparken. 

• Tor kväll skytte/komb på Hemus. 

• Fre skytte/komb på Hemus (2 pass). 

• Lör skidåkning i Grönklitt (2 pass). 

• Sön fm skytte/komb Hemus.  

Lägeransvarig ungdom 

För framtida ungdomsläger har Mikael Jansson, Lima, anmält sitt intresse för att vara 

ansvarig. 

Förstaårsjuniorprojekt 

Tredje och sista träffen med gruppen är den 22/11 i Mora. Om vi inte har snö i Mora 

så genomför vi skidpasset i Grönklitt på morgonen. Sara Andersson och Erik Larsson, 

båda Mora Biathlon, kommer att vara tränare på skidor och skytte, och Anneli Östberg 

håller i mental träning. 

En utvärdering tillsammans med deltagarna kommer att genomföras senast under 

försommarläger 2022. 

Samordnare Riksfinal 

Klubbarna tar uppdraget att söka en efterträdare till Amanda Simonsson, Lima. Ett 

förslag som kommer upp är David Höglund, Mora, som vid protokollets 

färdigställande har redan har accepterat uppdraget. Jättebra! 

Angående Riksfinalen så meddelar Janne att boendet med anledning av COVID-

pandemin inte kan vara på skolan gemensamt för alla utan det kommer att bli separat 

per klubb/region. 

Uppvaktningar, förslag från arbetsgrupp 

Gruppen har sedan förra styrelsemötet resonerat om vilka utöver framstående aktiva 

som ska uppvaktas av regionsförbundet och föreslår två kategorier: 

1. Funktionärer i klubbarna som ”jobbat över” egna barnens deltagande och samlat 

ihop 15–20 år av engagemang i klubben. 

2. Ledamöter med specialfunktion i regionsförbundets styrelse som uppnått ett visst 

antal år på sin post. 

Styrelsen anser att förslagen från detta och tidigare möten är långt komna i rätt 

riktning och att gruppen till nästa styrelsemöte kan ställa fram ett slutgiltigt förslag. 

Regionsordförandeträff 

Björn meddelar att en träff är planerad till sön 5 december och att den kommer att 

kräva en övernattning. 

6. SSSF 

Tommy meddelar att förbundet träffats en heldag den 18 okt på Arlanda, i korthet och 

bland annat: 



• Jobb med fokusområdena i förbundets strategidokument. 

• Arbetet går framåt med att bemanna en roll som regionsutvecklare för vår 

region. 

• Målsättning att ha något slags sändning från SweCup-tävlingarna. 

• Ambition att ha en kassa på ca 30% av omsättningen som i nuläget är kring 60 

Mkr. 

• Sponsorförsäljningen går bra även efter att man avslutat avtalet med en extern 

sponsorförsäljare. 

7. Övriga frågor 

Kassör 

Börje väljer att efter tio år i rollen lämna över till någon annan. Klubbarna tar 

uppdraget att leta lämpliga namn, gärna någon som inte är aktuell för arbete som 

ledare på exempelvis skjutvall eller i skidspår. Vi söker kompetens som kassör, inte 

skidskytteledare. 

Evenemangsbiljetter Världscupen Östersund 

Regionen har fått fyra biljetter (entré, mat och dryck) till världscuptävlingarna i 

Östersund 27 & 28 nov respektive 2, 4 & 5 dec. Biljetterna gäller en dag styck så det 

är alltså möjligt att vara allt emellan fyra personer på samma dag eller en person som 

går fyra olika dagar. Klubbarna får lägga ut informationen till sina medlemmar. 

Intresseanmälan senast 17 november till Björn. 

Status Högbo 

Björn uppdaterar David efter mötet.  

Märkning luftgevär 

Paula rekommenderas kontakta Hans-Olof för tips om lämplig enkel gravering i 

plastkolvarna. Styrelsen är enig om att ett multiverktyg typ ”Dremel” vore fullt 

tillräckligt och att inga högre krav behöver ställas. 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutas.  

 

 


