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

Dag: Måndag 5:e oktober 2020
Klockan: 19.30 
Plats: via Teams
Medverkande: Janne Eriksson, Börje Carlsson, Johan Wanner, Hans Nykvist, Katarina 
Andersson, Thomas Andersson, Magnus Millén, Paula Eriksson, Tommy Höglund och Björn 
Bettner. 

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 2020, snöläger
Allt är bokat för lägret i Ramundberget/Bruksvallarna under v 44. Boende i 6 bädds 
lägenheter. Håkan Andersson och Pär Brandt är ledare för skyttedelen, Staffan 
Larsson och Karin Ersson för fysdelen. 

              Dala/Värmland cup
              Styrelsen pratar om datum för Dala-Värmlandscup kommande säsong. Dala-Järna      
              har som förslag på helgen v 51, 19-20/12. Janne återkommer med besked till Björn 
              inom en vecka.
              Mora föreslår 3/1 och Lima 31/1. Björn kontaktar Ronnie Adolfsson för frågan vilka 
              datum Finnskoga och Torsby vill/kan arrangera tävlingar. Önskan finns även om ett
              DM i slutet av mars/april. Håller detta öppet för att se vilken klubb som har bäst  
              förutsättningar att arrangera sådan tävling.    
                                                               
              Hyror gästande klubbar       
              Några av Dalarnas klubbar har tagit betalt av utomstående klubbar (klubbar utanför 
              Dalarna) som vill träna på deras anläggning. Detta för att de klubbarna betalar en 
              hyra för anläggningen till kommunen. Styrelsen har vid ett möte för något år sedan 
              beslutat att dalaklubbar ska få träna kostnadsfritt hos varandra, förutsatt att man tar 
              med sig egna papptavlor och målarfärg. Det är oklarheter kring vad regelverket säger 
              ang lån av andras banor. Tommy och Janne kollar upp detta och frågan lyfts vid nästa 
              styrelsemöte 2/11.



              Gemensamma inköp av ammunition
              Magnus har i september skickat ut ett mail till samtliga i styrelsen med några frågor 
              som behöver beslutas i vad gäller gemensam beställning av ammunition. Han har 
              bara fått svar av Mora Biathlon och önskar svar från samtliga klubbar för att kunna
              gå vidare i frågan. Klubbarna ska svara Magnus inom en vecka som därefter gör en 
              beställning från svarande klubbar.

              Ekonomisk rapport
              Börje lämnar aktuell rapport. 

                        
              Steg 1
              Datum för steg 1 utbildning är bestämt till den 21-22/11 och den kommer att
              genomföras i Mora. Björn har skickat ut ett mail med en länk till anmälan, sista
              datum för anmälan är 8/11. Bra om klubbarna har klart med hur många som ska gå 
              och att anmälan har gjorts innan nästa styrelsemöte.       

                            
              Skjutbanetillstånd
              Hans har pratat med Ulrika Öberg på förbundet som informerat om att polisen ska ta
              in extra resurser i oktober månad för att genomföra besiktning av de skjutbanor som
             inte har ett godkänt skjutbanetillstånd. 

              Träningsavgifter, fri ammunition, lånevapen m.m.
              Klubbarna i Dalarna gör olika vad gäller avgifter för de aktiva. Några klubbar tar ut en
              träningsavgift, hyra av vapen m.m. En del klubbar tar enbart ut en medlemsavgift.
              Detta är styrt av föreningarnas ekonomi och förutsättningar. Björn tycker att många
              klubbar är väldigt generösa vad gäller fri ammunition och lån av vapen. Han ställer
              frågan om det går att använda pengarna på något annat sätt för att utveckla klubben
              och dess verksamhet. Klubbarna får ta med sig frågan och fundera på den till nästa
              styrelsemöte.  
                       

6.  SSSF
 Ingen Världscup i Östersund
Det blir ingen världscupstävling i Östersund kommande säsong. Detta för att den 
svenska regeringen beslutade sig för att inte göra ett undantag för deltagare från 
länder utanför EU. Detta medför att det kommer behövas permitteras personal som 
vanligtvis jobbar med världscupstävlingen. Tommy informerar dock om att det finns 
ett litet hopp om att det kan komma bli en tävling i Östersund i februari.

                                                                                                                              
Fluorförbudet 
Svenska skidskytteförbundet har tidigare beslutat att de ska följa IBU:s beslut i frågan 
om fluorförbud. Ett slutgiltigt beslut har inte tagits i frågan ännu varav förbundet inte 
har arbetat fram något förslag på hur fluorfria tävlingar ska komma att arrangeras 
kommande säsong.  

                                                                                        



Vill vi mer med IBU-cup Idre?
Björn ställer frågan om hur vi vill med vårat arrangörskap vad gäller IBU cup i Idre. Vill 
vi ställa upp med funktionärer som vi gör nu, där förbundet står för bl a chefsrollerna 
(tävlingsledare, skjutbanechef, startchef och målchef) eller vill vi ordna med samtliga 
funktionärer och därmed få ett större ansvar. Klubbarna tar frågan med sig och 
diskussionen fortsätter vid nästa styrelsemöte.                                                                  

             
                     

7. Övriga frågor
Janne informerar om att de tar en paus i att arrangera Riksfinalen kommande säsong 
då det blir svårt med logistiken vad gäller boende för de aktiva under gällande 
restriktioner under Corona pandemin. Sollefteå tar på sig rollen som arrangör denna 
säsong då de aktiva kan bo på Hotell Hallstaberget. Dala-Järna planerar för att 
arrangera tävlingarna igen säsongen 2022. 

8.  Mötets avslutande
 Mötet avslutas. 


