
Protokoll styrelsemöte Region Gävle – Dala, Svenska 
Skidskytteförbundet, GDSSF. 
 
Dag: Måndag 7:e september 2020 
Klockan: 19.30  
Plats: via Teams 
Medverkande: Janne Eriksson, Börje Carlsson, Johan Wanner, Hans Nykvist, Katarina 

Andersson, Thomas Andersson, Magnus Millén och  Björn Bettner. Tommy Höglund 
medverkar förta halvtimmen. 

Medverkar ej: Paula Eriksson 
 

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 
Det planeras för att lägret v 44 kommer att genomföras i Ramundberget då det inte 
finns plats i Idre den veckan. Det är bra förutsättningar i Ramundberget där 
skjutvallen har rustats upp och de kommer troligtvis ha tidig snö. Förslaget som 
Johan har fått är väldigt prisvärt.  
Johan har fått information om att det inte är tillåtet med lånelicens i Norge vilket 
kommer att försvåra att arrangera framtida läger där.  
    

• Medverkan föreningsledare läger 
Ett förslag på riktlinjer vad gäller medverkan av föreningsledare på regionens 
ungdomsläger har tagits fram från några av styrelsens deltagare. Förslaget godkändes 
av samtliga styrelsemedlemmar och följer: 
- Klubbarna deltar med 1 ledare per 4 deltagande ungdomar: 1-4 ungdomar = 1 

ledare, 5-8 ungdomar = 2 ledare osv.  
- Ungdomsledare bor på lägerboendet med ungdomarna och har där till uppgift att 

hjälpa dem få den vila och det näringsintag som krävs 
- Ungdomsledare utgör också arbetsstyrka för de av GDSSFs utsedda 

lägeransvariga inom områdena mat, skjutvall och fys. Inför varje läger fördelar 
GDSSFs lägeransvariga ungdomsledarna på respektive område. GDSSFs strävan är 
att rotera områdena för ungdomsledarna mellan klubbarna från ett läger till ett 
nästa.   



Klubbarna rekommenderas fördela hela eller delar av ungdomsledarnas lägerkostnad 
på ungdomarnas avgift, för att förenkla bemanningen av ungdomsledarrollerna.  
 
Klubbarna kan sinsemellan komma överens om att dela ungdomsledare, till exempel 
om klubb 1 och klubb 2 har 6 ungdomar så kan ena klubben ha två ungdomsledare 
och den andra en. Antalet ungdomar per ledare får ändå inte överstiga fyra.  
 
Om klubbarna behöver fler ledare än det antal som kommer av ovanstående för 
hantering av vapen, material, ungdomar med särskilda behov etc., så ansvarar 
klubbarna själva för att avgöra vilket antal som behövs för att lägret ska fungera och 
om deras lägerkostnad också ska fördelas på ungdomarnas avgift.  
  

• SM Rullskidor Dala Järna, rapport 
Rullskidskytte SM arrangerades och genomfördes på ett väldigt bra sätt. Klubben 
själv är nöjda och de har fått fint beröm från flera håll. De visade att det går att 
genomföra tävlingar på ett Corona anpassat sätt.   
  

• Gemensamma inköp av ammunition 
Magnus väntar på svar ang pris från olika leverantörer. Han har förhoppningsvis fått 
in prisförslag till nästa möte.  
    

• Hur använda 50 000 projektpengar på bästa sätt 
Styrelsen kommer överens om att de öronmärkta pengarna från SSSF ska fortsätta att 
användas genom att subventionera deltagaravgiften med 250 kr/deltagare vid 
ungdomsläger. Pengarna kan även användas till att hyra in en föreläsare som pratar 
under ett läger.  
  

• Ekonomisk rapport  
Börje lämnar aktuell rapport. 
                           

• Behov tävlingskläder GDSSF inför Riksfinal 
Finns inget behov av inköp av nya tävlingskläder då dessa endast används under 
Riksfinalen vilket är vid ett tillfälle per år. Tävlingsmössor köps däremot in varje år 
och Janne får i uppgift att begära in offerter på pris från Trimtex och Noname. 
                          

• Bokning datum för Steg 1 
Andreas Kårström har lämnat ett förslag på två datum för steg 1 utbildning under 
hösten, 14-15/11 alternativt 21-22/11. Då tävlingssäsongen har dragit igång finns 
tveksamheter från klubbarna om datumen kommer att passa, önskvärt hade varit att 
utbildningen blev innan tävlingssäsongen startar. De klubbar som lämnat intresse för 
steg 1 utbildning; Mora, Dala-Järna, Ornäs och Näs – ska lämna besked om 
deltagande till Björn Bettner senast den 16 september.  
                              

• Skjutbanetillstånd 
Björn informerar att varje träningsanläggning för 22 long ska ha ett giltigt 
skjutbanetillstånd. Förbundet vill ha en kopia på detta tillstånd snarast möjligt som 



ska skickas till Ulrika Öberg.    
      

6.  SSSF  

• Rapport årsmötet  
Björn Bettner medverkade vid SSSF:s årsmöte som detta år genomfördes digitalt för 
att vara Corona anpassat, vilket fungerade väl. Förbundet har en ny organisation som 
verkar lovande. Motionen som GDSSF lämnade in ska antas och det ska tillsättas en 
arbetsgrupp som ska titta vidare på ett eventuellt införande av arvoden.  
                          

• Info SSSF 
Tommy Höglund informerade om att Strategi 2026 fastställdes på årsmötet. Han 
informerade även om att SSSF har beslutat att följa IBU:s beslut och regler om 
införandet av flourfri valla. Detta beslut gäller även för FIS och svenska 
längdskidförbundet och är tänkt att gälla både internationellt och nationellt. SSSF har 
tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med att ta fram förslag och besluta hur 
skidskytte i Sverige ska hantera detta. De tittar på olika alternativ gällande vallning 
och testning av skidorna vid tävlingar. Det finns testmaskiner med en 
streckkodsläsare men dessa kommer bara vara tillgängliga på internationella 
tävlingar då det finns för få av dem i nuläget. Förbundet har tagit fram en 
informationsfilm om hur man ska göra rent skidor och annan utrustning som finns att 
ta del av på förbundets hemsida. SSSF återkommer med mer information under 
hösten.                                                    
                           

7. Övriga frågor 
Flourförbudet, var god se rubrik ovanför – info SSSF.  
     

8.  Mötets avslutande 
 Mötet avslutas.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


