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

Dag: måndag 7:e december 2020  

Klockan: 19:30 

Plats: via Teams 

Medverkande: Janne Eriksson, Börje Carlsson, Hans Nykvist, Thomas Andersson, Paula 

Eriksson, Tommy Höglund, Katarina Andersson och Björn Bettner.  

Frånvarande: Johan Wanner och Mickael Jansson.  

 

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. Organisation och struktur 

Lägerplanering, coronahänsyn 

Ej aktuellt att anordna ett gemensamt regionalt dagläger med tanke på gällande 
restriktioner. Nästa läger att planera är sommarläger 2021. Planering av detta flyttas till 
nästa styrelsemöte i januari då lägeransvarig Johan Wanner inte medverkar vid dagens 
möte.  

 

Dala/Värmland cup 

Ronnie Adolfsson har meddelat att deras förslag är att arrangera sin cuptävling efter 
regionsfinalen i mars. Det är tre planerade cuptävlingar innan Riksfinalen som är 
uttagsgivande för regionsstafetten. Dala-Järna är först ut att arrangera sin cuptävling i 
december men meddelar att de är flexibla vad gäller datum och är beredda att flytta 
tävlingen tills efter nyår om gällande restriktioner förlängs året ut. Tommy meddelar att 
Svenska skidskytteförbundet hade styrelsemöte igår och de ska komma med besked 
senast 10 december om fortsatta restriktioner. Gällande restriktioner kan komma att 
förlängas året ut. Tommy informerar om att Mora Biathlon har fått frågan av Ulrika 
Öberg om de kan tänka sig att arrangera junior SM i mars månad istället för i januari om 
restriktionerna kvarstår efter nyår, detta har Mora sagt ja till.  



Ekonomisk rapport 

Börje lämnar aktuell rapport. 

 

Steg 1 utbildning 

Thomas som medverkade vid steg1 utbildningen meddelar att det var en bra genomförd 
utbildning där det blev bra diskussioner. Önskvärt hade varit mer praktiska moment 
riktade mot skidskytte som idrott. Björn meddelar att Andreas Kårström gärna ser att de 
som medverkade fyller i en utvärderingsblankett och skickar in den. Klubbarna tar detta 
med sig till de medlemmar som medverkade.  

 

Skjutbanetillstånd 

Dala-Järna har fått sin skjutbana besiktad och har efter en del åtgärder fått banan 
godkänd och har nu öppnat upp skjutbanan igen. Älvdalen har fått sin skjutbana besiktad 
och har efter det fortsatt skjutförbud då den inte blev godkänd. De har en del punkter att 
åtgärda och har en ombesiktning om ett halv år. Klubben ska ha ett styrelsemöte för att 
planera hur de ska genomföra sin ungdomsträning. Ordförande Björn Bettner vill ha 
återkoppling efter det. Ornäs ska få sin skjutbana besiktad 10/12. 

 

Träningsavgifter, fri ammunition, lånevapen, erfarenhetsutbyte 

Denna punkt lyftes ur det ordinarie styrelsemötets dagordning och flyttas till ett separat 
möte i slutet av vintern, i början av våren.  

 

6. SSSF info 

Tommy informerar att det är ett enormt stort intresse för svenskt skidskytte just nu. Den 
nya sponsorn Monitor har skrivit ett sex årigt kontrakt med förbundet och vill vara med 
och utveckla skidskytte i Sverige. De har bland annat köpt in 15 luftgevär för utlåning till 
landets regioner och klubbar. Autoexperten är också en ny sponsor som stöttar 
landslagets juniorer i utvecklingslandlaget. Förbundet planerar för att arrangera en test 
tävling med centraliserad vallning. Detta för att träna inför kommande säsongs 
fluorförbud. Förbundet har Corona anpassat upplägget inför säsongens 
världscupstävlingar genom att special chartra ett privatplan för landslagets åkare för att 
slippa resa reguljärt. De kommer att genomföra ett träningsläger nere i Europa mellan 
världscupstävlingarna och VM för att de ska slippa resorna fram och tillbaka. SVT och 
förbundet har skrivit på ett tre årigt kontrakt där SVT ska livesända Sverige premiären 
från Idre. Förbundet har fått ett kompensationsstöd för inställda tävlingar, IBU cup och 
världscuptävlingarna i Östersund. Dessa pengar ska delas med de klubbar som brukar 
vara med och arrangera dessa tävlingar, däribland dalaklubbar. Det har pratats om ett 
nytt regionsbidrag på 50.000 kr per region. Ordförande Björn föreslår att styrelsen 
planerar för hur dessa pengar ska användas. Fortsatt föreningsutveckling föreslås ska ske 
med fler digitala möten. Förbundet har utsett en arbetsgrupp som ska jobba med den 



motion som region Gävle-Dala lämnade in till förbundets årsmöte tidigare i år. I den 
gruppen ska ordförande Björn Bettner ingå.  

 

Vill vi mer med IBU cup Idre? 

Denna punkt lyftes ur det ordinarie styrelsemötets dagordning och flyttas till ett separat 
möte i slutet av vintern, i början av våren, tillsammans med punkten träningsavgifter, fri 
ammunition m.m.  

 

7. Övriga frågor  

Datum för vårens styrelsemöten 

Datum bestäms för styrelsemöten under våren 2021: 11/1, 1/2, 8/3, 12/4 och 3/5 
samma tid som vanlig, kl 19:30. Datum för årsmöte är redan bestämt till 26/5. 

 

Digital examinator för skidskytte kortet 

Ordförande Björn föreslår Per Brandt. Hans Nykvist tar frågan med sig till honom och 
återkopplar till Björn.  

 

Ammunition 

Peter Beronius har blivit återförsäljare av tränings och tävlingsammunition. Han har 
presenterat sitt företag på Gävle-Dalas skidskytteförbunds Facebooksida.  

 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 


