
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 

GDSSF.  

Dag: måndag 6/9 

Klockan: 20:00 

Plats: Teams 

Medverkande: Hans Nykvist, Dennis Andersson, Amanda Simonsson, David Sandegård, 

Börje Carlsson, Janne Eriksson, Tommy Höglund, Katarina Andersson och Björn Bettner.  

Frånvarande: Paula Eriksson, 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 godkändes.  

 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkännes utan justeringar.  

 

5. Organisation och struktur 

 

Regionala tävlingar 

Björn informerar representanterna från de nya klubbarna i regionen om Dala-

Värmland cup. De klubbar som brukar hålla i deltävlingar till denna cup ska komma 

med förslag på datum för tävlingar kommande säsong till nästa styrelsemöte; Mora, 

Dala-Järna och Lima. Björn kontaktar som vanligt klubbarna i Värmland och hör vilka 

datum de kan arrangera tävlingar.  

 

Ekonomisk rapport  

Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport. Kassarapport och redovisning för augusti 

månad har även bifogats i mail från Börje till samtliga ledamöter innan dagens möte.  

 

Träningsläger, rapport och planering 

Hans rapporterar från barmarkslägret som varit i Idre. Det var många aktiva med på 

lägret, både ungdomar och juniorer. Lägret var uppskattat av samtliga. Tankar och 

funderingar från medverkande ledare är att det börjat bli lite för många deltagare på 

lägren för att få till det helt optimalt med träning och allt runtomkring. Kan bli aktuellt 

att framöver planera för separata läger för ungdomar och juniorer. Inför det planerade 

snölägret på Idre Fjäll v 44 är det svårt att få tider på skjutvallen varav lägeransvariga 

håller på att titta på alternativa orter för snöläger. Då styrelsens lägeransvarig inte 

deltar vid dagens möte tar Hans på sig att kolla med Johan som får komma med 

aktuell rapport kring detta vid kommande styrelsemöte.   

 

 

 



Förstaårs junior projekt 

Gruppen hade en träningsdag i Lima föregående helg. Flertalet av de aktiva var sjuka 

varav halva gruppen inte deltog, endast fem stycken medverkade. Några av de sjuka 

deltog under den mentala träningen med Annelie via länk. Sista planerade träffen för 

gruppen är i Mora den 20/11.  

 

Behov av ledarutbildning, även spets 

Finns inget behov i någon av klubbarna för tillfället.  

 

Namn tränare NIU Mora, förslag och idéer 

Rickard Grip och Anna-Maria Uusitalo från förbundet ska vara med på ett möte nästa 

vecka med Mora gymnasium ang tränartjänst till NIU skidskytte. Det kommer att 

anställas en tränare på halvtid till en början för att sedan utökas till en heltidstjänst. 

Om klubbarna har något eller några förslag på namn till denna tränartjänst ska dessa 

namnförslag lämnas till Björn under denna vecka. Janne lyfter att det finns ett planerat 

datum för besöksdag för sökande till Moras skidskyttelinje och föreslår att det datumet 

annonseras på regionens Facebooksida. Janne får i uppdrag att ta reda på vilket det 

planerade datumet är och publicera det på Facebook.   

 

Uppvaktningar 

Styrelsen har vid tidigare möte beslutat att regionen ska uppvakta de aktiva som tar 

medalj vid internationella tävlingar, det gäller både ungdomar, juniorer och seniorer. 

Björn föreslår att en arbetsgrupp ska ta fram ett förslag på present vid sådan 

uppvaktning och föreslår att det ska vara en bestående present, något som man har 

kvar som ett minne, till ett värde av max 1000 kr. Björn föreslår även att styrelsen ska 

uppmärksamma och uppvakta aktiva ledare inom regionen efter ett visst antal år av 

engagemang. Till arbetsgruppen utses David, Amanda och Katarina. Förslaget ska 

presenteras vid nästa möte.  

 

6. SSSF 

Info SSF 

Tommy informerar att förbundet haft ett konstituerande möte efter årsmötet. 

Förbundet har fått en önskan från regionerna att representanter från förbundet ska 

närvara vid Sverige cup tävlingar. Det har beslutats att regionskonsulenterna kommer 

att närvara vid dessa tävlingar som förbundets representanter. Förbundet planerar för 

fullt inför kommande världscupstävlingar i Östersund. Det kommer att vara fortsatta 

Corona restriktioner att ta hänsyn till. Frågan lyfts från styrelsen om det är några 

beslut tagna gällande nationella tävlingar kommande säsong. Tommy informerar att 

förbundet inte har tagit några beslut ang tävlingar ännu men att det enl gällande 

restriktioner kommer kunna genomföras tävlingar på nationell nivå. Frågan lyfts även 

om det är beslutat om centraliserad vallning kommer att gälla på nationella tävlingar 

även denna säsong. Tommy informerar om att förbundet ska ha ett möte kring denna 

diskussion om några veckor och återkommer med svar efter det.  

 

7. Övriga frågor 

Administratörer på regionen Facebooksida 

Frågan lyfts vilka som ska godkännas som medlemmar på regionens Facebooksida. 

Styrelsen har vid tidigare möte beslutat att klubbarnas representanter i styrelsen 

ansvarar för att godkänna medlemsförfrågningar från sina egna klubbmedlemmar och 

personer i klubbens område. Det är därmed upp till var och en att gå i god för och 



godkänna personer som ansöker om medlemskap. Styrelsen beslutar att inte ha några 

förbehåll för medlemskap men besitter däremot mandat att utesluta en medlem om 

denne inte uppför sig på ett korrekt sätt.  

 

Lasergevär och luftgevär, tillgång i regionen 

Frågan lyfts hur tillgången till lasergevär och luftgevär är i regionen. Det framkommer 

att det ska finnas ett antal lasergevär hos Pär Wikström i Mora. Det är dock oklart hur 

skicket är på dessa. Björn tar på sig att ringa Pär och kolla upp detta. Det ska även 

finnas 3 luftgevär i regionen som förnärvarande finns och använts i Mora. Ornäs har 

tidigare visat intresse för att få låna dessa gevär men har inte längre behov av det. 

Klubbarna i Gästrikland kan ha ett intresse för att låna dessa framöver men 

återkommer när det i så fall blir aktuellt. Björn nämner även att det finns krutbössor i 

Grängesberg men som troligtvis inte används och ska tillhöra regionen. Han tar på sig 

att ringa till ansvariga i Grängesberg för att efterfråga om dessa.   

 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutas.  

 

 

 


