
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 
GDSSF. 

Dag: måndag 7 juni 2021  

Klockan: 20:00 

Plats: via Teams 

Medverkande: Hans Nykvist, Amanda Simonsson, David Sandegård, Börje Carlsson, Paula 

Eriksson, Tommy Höglund, Thomas Andersson, Katarina Andersson och Björn Bettner.  

Frånvarande: Janne Eriksson och Johan Wanner.  

1. Mötets öppnande 

Björn Bettner öppnar mötet. 

2. Val av ordförande, sekreterare 

Till ordförande väljs Björn Bettner och Katarina Andersson väljs till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkännes utan justeringar. 

5. Protokoll konstituerande möte, justering.  

Protokoll för konstituerande möte godkännes utan justeringar.  

6. Organisation och struktur 

Tävlingar sommar och tidig höst 

Mora önskar anordna sommartävling sista helgen i augusti, 28-19/8. Ornäs kan tänka sig 
att anordna en enklare form av tävling, då i springskytteform, och ska se om det går att 
genomföra under helgen 14-15/8. Lima funderar på om de kan anordna en tävling första 
helgen i september. Amanda och Hans ska prata ihop sig och planera så att det inte 
krockar med en redan planerad träningshelg för regionens förstaårsjuniorer. Oklart med 
datum för när Dala-Järna kan anordna en tävling då deras representant inte medverkar 
på kvällens styrelsemöte. Önskvärt vore en tävling tidigare under sommaren, förslagsvis 
första helgen av juli. Börje tar på sig att kontakta Janne för att efterfråga datum för 
tävling i Dala-Järna.  

Ekonomisk rapport 

Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport. 

Träningsläger planering, två huvudansvariga 

Då lägeransvarige Johan inte är närvarande vid kvällens styrelsemöte tas denna punkt vid 
nästa styrelsemöte i augusti. Paula efterfrågar information om sommarens läger, datum 



för lägret som planeras till augusti. Flertalet familjer önskar få veta då de vill kunna 
planera sin sommar. Tomas tar på sig att kontakta Johan ang detta och återkopplar till 
Björn. Viktigt att information om sommarens läger kommer ut snarast möjligt.  

Förstaårsjunior projekt 

Första träffen med förstaårsjuniorerna är den 12/6. All aktuell information har gått ut till 
samtliga. Det var ett svagt anmälningsintresse från 06:orna i början varav projektgruppen 
valde att även bjuda med 05:orna. Allt fler 06:or har dock anmält sig att vara med vilket 
är glädjande. Det är också glädjande för regionen att två aktiva från den nystartade 
föreningen Valbo AIF också anmält sig och vill vara med i denna satsning.  

Strategi 2026 

Björn lyfter frågan hur vår region ska arbeta vidare med Svenska skidskytteförbundets 
vision strategi 2026. Tommy lyfter att vår region redan gör mycket som strävar mot SSSF 
vision 2026. Vi har en ständig pågående utveckling i våra klubbar samt i vårt 
gemensamma arbete i regionen. Vi har precis startat upp ett nytt projekt med 
förstaårsjuniorerna, vi har flera nystartade föreningar, flera klubbar har byggt ut och 
utvecklat sina arenor och vi utvecklar våra tränare genom att skicka dem på 
tränarutbildningar. Styrelsen instämmer i att vi redan gör ett bra arbete. Vi får fortsätta 
att hålla i vårt engagemang och fortsätta att utveckla våra verksamheter på det sätt vi 
planerat framåt.  

Ungdomsledarutbildning, anmälningsläget i din förening, rapport 

Det är aktuellt med anmälan till en kommande ungdomsledarutbildning. Ingen klubb i 
regionen har anmält några deltagare. Det känns rätt så mättat i regionen just nu då 
flertalet klubbar utbildat många ledare under det senaste året.  

Vem/vilka finns på IdrottOnline i din förening, rapport 

Börje vill ha rapport från samtliga klubbar i regionen på vilka kontaktpersoner klubbarna 
har registrerade i IdrottOnline. Detta för att all viktig information från SSSF ska komma 
till rätt personer så att alla klubbar får aktuell information.  

Uppvaktningar, regler 

Denna punkt tas på nästa styrelsemöte i augusti då Björn vill att samtliga 
styrelsemedlemmar ska vara med i den diskussionen.  

Uppvaktning Oscar Andersson 

Det kommer ett förslag om att Oscar ska uppvaktas vid regionens träningsläger 18-20/6. 
Katarina informerar att Oscar inte är hemma den helgen då han är på träningsläger med 
Team Autoexperten i Sollefteå. Björn föreslår att Katarina och han planerar för när Oscar 
ska uppvaktas då det bör ske när han är på hemmaplan.  

Mötesdagar 

Styrelsen bestämmer datum för höstterminens styrelsemöten. Styrelsen beslutar att 
ändra tiden för mötena, ny tid blir kl 20:00. Styrelsen behåller dock dagen för mötena 
vilket är den  första måndagen i månaden, bortsett från juli månad. Ny mötesplan är 
följande: 2/8, 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12.  



7. SSSF 

Info SSSF 

Tommy informerar om att det är ett politiskt beslut av IBU att besluta om ett fluorförbud 
då fluormolekylen C8 är förbjudet att tillverka och sälja i EU. Det kommer dock inte att 
bli ett fluorförbud innan en godkänd testapparat är framtagen för att användas vid 
tävlingar. Någon sådan testapparat finns inte i dagsläget. Således kommer det inte att bli 
något fluorförbud kommande säsong 2021/2022.  

8. Övriga frågor 

Björn beslutar att flytta samtliga övriga frågor till nästa styrelsemöte i augusti då samtliga 
styrelsemedlemmar ej är närvarande vid kvällens styrelsemöte.  

9. Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 

 

 

 

 


