
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 
GDSSF. 
Dag: måndag den 2 augusti 2021 
Klockan: 20:00 
Plats: Teams 
Medverkande: David Sandegård, Dennis Andersson, Hans Nykvist, Börje Carlsson, Janne 

Eriksson, Amanda Simonsson, Johan Wanner, Thomas Andersson, Paula Eriksson, Tommy 
Höglund, Katarina Andersson och Björn Bettner.  

 
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 jusetringar.  
 

5. Organisation och struktur 
 
Träningsläger planering 
Kommande helg, 5-8/8 är det träningsläger för ungdomar och juniorer på Idre Fjäll. 
Det blir ca 40 aktiva samt medföljande ledare varav 54 deltagare totalt. Det planeras 
för ett snöläger för ungdomar och juniorer på Idre Fjäll under höstlovsveckan v 44, 4-
7/11. Ankomst vid torsdag lunch och avslut söndag lunch. Mer information kommer.  

 
Ekonomisk rapport 
Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport 
 
Förstaårsjunior projekt 
Andra träffen blir den 4/9 i Lima. Gruppen följer tidigare lagd plan, inget nytt att 
rapportera.  
 
Behov ledarutbildning, även spets 
Ornäs och Mora uppger att det finns behov av att skicka några ledare på Steg 2 
utbildning. Paula uppger att Mora Biathlon efterfrågar spets utbildning, utbildning 
efter Steg 1 och Steg 2. Paula får i uppgift att efterfråga sin klubb vad som efterfrågas 
och återkopplar till Björn.  
 
 
 
 



Vem/vilka finns på Idrott Online i din förening, rapport 
Samtliga klubbar har kollat upp att uppgifterna stämmer om vilka som står 
registrerade som kontaktpersoner på Idrott Online. Björn rapporterar detta vidare till 
förbundets ansvarige för Idrott Online.  
 
Ansvariga för Gävle-Dalas Facebooksida 
Ulrika Lennartsson, Lima, står som ensam ansvarig på Gävle-Dalas Facebooksida och 
önskar att fler blir ansvariga och kan godkänna nya medlemmar till Facebooksidan. 
Amanda uppger att Ulrika kan lägga till fler administratörer på sidan och därmed få 
hjälp med detta. Björn får i uppgift av styrelsen att kontakta Ulrika ang detta som får 
lägga till styrelsens samtliga ledamöter som administratörer.  
 
Verksamma klubbar i styrelsen 
Samtliga klubbar i Gävle-Dala regionen får ha en representant i Gävle-Dalas styrelse. 
Dessa representanter väljs in som ledamöter vid styrelsens årsmöte. Representanter 
från nya föreningar kan medverka vid styrelsens möten som adjungerad det första 
året för att sedan väljas in som ledamot vid styrelsens årsmöte.  
 
Representation, samt fullmakt årsmöte SSSF 
Svenska Skidskytteförbundets årsmöte kommer att ske i samband med rullskidskytte 
SM i Sollefteå, 21/8. Styrelsen utser ordförande Björn Bettner som region Gävle-
Dalas representant och ger honom därmed en fullmakt för detta. Sekreterare 
Katarina skriver ut en fullmakt, skriver under denna och skickar via post till Björn. 
Styrelsen beslutar även att regionen står för Björns resa och boende vid denna helg. 
Björn tänker lyfta frågan kring behovet av en föreningsutvecklingskonsulent till 
mellan Sverige som stöd för regionens klubbar, framför allt nystartande klubbar. 
Björn önskar att så många klubbrepresentanter som möjligt medverkar vid SSSF:s 
årsmöte.  
 

6. SSSF 
 
Info SSSF 
Tommy har inget nytt att informera om då förbundet inte haft något nytt 
styrelsemöte sedan GDSSF:s  styrelsemöte. Han uppger dock att förbundets bokslut 
är klart och ser bra ut, det kommer att presenteras vid årsmötet. Det förs även 
diskussioner om en föreningsutvecklingskonsulent till mellan Sverige.  
 

7. Övriga frågor 
 
Godkännande av skjutbana 
Katarina informerar att Älvdalens SKG har fått sin skjutbana godkänd vid sin 
besiktning den 6/7. Klubben inväntar ett skriftligt godkännande från polisen innan 
skjutbanan kan börja användas.  
 

8. Mötets avslutande 
Mötet avslutas.  


