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

Dag: Måndag 2:a november 2020
Klockan: 19.30 
Plats: via teams.
Medverkande: Janne Eriksson, Börje Carlsson, Johan Wanner, Hans Nykvist, Thomas 
Andersson, Paula Eriksson, Tommy Höglund, Katarina Andersson och Björn Bettner.
Frånvarande: representant från Lima, Magnus Millén har avslutat sitt styrelseuppdrag. 

1. Mötets öppnande
Björn Bettner öppnar mötet.

2. Val av ordförande, sekreterare
Till ordförande väljs Björn Bettner och Katarina Andersson till sekreterare.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

4. Föregående protokoll, justering
Föregående protokoll godkännes utan justering.

5. Organisation och struktur
Lägerplanering
Snölägret i Ramundberget blev inställt veckan innan planerat datum. Anläggningen 
hänvisade avbokningen till deras ekonomiska läge samt den pågående Corona pandemin. 
Johan håller tillsammans med Staffan Larsson på att titta om möjlighet finns att ordna ett 
helgläger i Mora i samband med Steg 1 utbildningen där, helgen 20-22/11. 
Nästa läger att planera är snölägret i Norge som brukar vara i juni månad. Planeringen för 
sommarens läger tas upp som en punkt på styrelsemötet i mars. 

Dala/Värmland cup
Björn har inte fått något besked från Värmland vad gäller datum för Dala/Värmland cup. 
Tidigare har datum bestämts för Dalarnas tävlingar: 19/12 Dala-Järna, 3/1 Mora och 31/1 
Lima. 

Hyror gästande klubbar
Styrelsen tar beslut ang hyra av gästande klubbar till våren.

Gemensamma inköp av ammunition
Styrelsen bestämmer att det inte blir någon gemensam beställning av ammunition i nuläget 
då vi inte får köpa till ett bättre pris än vad som erbjuds då klubbarna köper var och en för 
sig. Kommer överens om att klubbarna sinsemellan ska berätta för varandra vilket inköpspris 
man får för sin ammunition för att på det viset kunna pressa priset hos återförsäljaren. 



Ekonomisk rapport
Börje lämnar aktuell rapport. 

Steg 1 utbildning
Anmälda deltagare från Mora, Lima, Ornäs, Näs och Dala-Järna. De klubbar som inte har 
meddelat Björn namnet och personnumret på de som är anmälda ska göra det så han kan 
rapportera vidare till Andreas Kårström. 

Skjutbanetillstånd
Styrelsen diskuterade vilka klubbar som har giltiga skjutbanetillstånd. Situationen är direkt 
alarmerande i regionen då tre klubbar har skjutförbud pga av icke godkända 
skjutbanetillstånd; Dala-Järna, Älvdalen och Ornäs. All tränings- och tävlingsverksamhet är 
förnärvarande inställd. Klubbarna har själva varit i kontakt med Polismyndigheten och fått till 
svar att det inte finns tillgängliga och utbildade resurser för att utföra besiktningar av 
skjutbanorna. Tydligen förekommer dessutom olika måttböcker och reglerna om vad det är 
som gäller är väldigt oklara. Detta är långt över vad Gävle-Dalas skidskytteförbund klarar av 
att driva på egen hand. Styrelsen ger ordförande Björn Bettner i uppdrag att omedelbart 
kontakta Svenska skidskytteförbundet och begära hjälp avseende direkt kontakt med 
Polismyndigheten samt fysisk närvaro vid besiktning av aktuella skjutbanor. Detta är av 
riksbetydelse, klubbarnas hela verksamheter står på spel.

Träningsavgifter, fri ammunition, lånevapen, erfarenhetsutbyte
Denna punkt flyttas till nästa styrelsemöte i december. 

6. SSSF info
Tommy informerar att förbundet har gjort en del omorganisationer i den grupp som 
ansvarar för världscupstävlingarna i Östersund som blev inställda i år. Det har permitterats 
en del personal och man har avslutat alla avtal med diverse konsulter. Viktigt att de 
sponsorer som det skrivits avtal med och som skulle exponeras vid världscupstävlingarna nu 
får exponeras vid skidskytte premiären i Idre. Det finns ett stort medialt intresse för att live 
sända skidskyttetävlingar vilket är positivt för sporten. Förbundet har skrivit ett nytt 
sponsoravtal med Volkswagen och avslutar därmed avtalet med BMW. 
Framtidstankar från det strategibeslut som förbundet tagit är att utveckla landets regioner. 
Det har anställts en konsulent som ska hjälpa till att utveckla norra delen och målet är att 
Piteå ska arrangera rullskidskytte SM år 2021 och att Piteå ska vara en del av vinter SM 
veckan år 2022. Förbundet ska de kommande tre åren prioritera föreningsutveckling och den 
nationella utvecklingen och för detta kommer det avsättas mer ekonomiska resurser.
Förbundet anser att vinterns Sverige cup tävlingar ska kunna genomföras på ett Corona 
anpassat sätt så som vid rullskidskytte SM i Dala-Järna i augusti. 

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes. 

8. Mötets avslutande
Mötet avslutades. 


