
Protokoll styrelsemöte Region Gävle – Dala, Svenska 
Skidskytteförbundet. 
 
Dag: Måndag 5:e augusti 2020 
Klockan: 19.30  
Plats: via Teams. 
Medverkande: Björn Bettner, Hans Nykvist, Thomas Andersson, Magnus Millén, Johan 

Wanner, Paula Eriksson, Börje Carlsson och Katarina Andersson. 

Frånvarande: Janne Eriksson. 
 

1. Mötets öppnande  
Björn  Bettner öppnar mötet.  
   

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

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
    

4. Föregående protokoll, justering,  
Föregående protokoll godkändes utan justering.  
  

5. Organisation och struktur 
- Lägerplanering 2020 
Det kommer att genomföras ett läger för ungdomar och juniorer denna vecka i Idre 
med 48 stycken deltagare varav 8 stycken ledare.  
Johan planerar för ett snöläger v 44 som troligtvis kommer att bli i Idre eller 
Ramundberget då Trysil inte är något alternativ pga pågående pandemi.  Mer 
information om det lägret kommer framöver.  
   
- Medverkan föreningsledare läger 
Frågan om vad det är för bestämmelser vad gäller antal medföljande vuxna per 
anmäld ungdom från respektive klubb på regionens läger har kommit upp. Styrelsen 
har inte beslutat något kring detta tidigare men önskvärt vore att det finns tydliga 
bestämmelser för detta. De ledare som medverkar vid kommande läger i Idre får i 
uppdrag av styrelsen att komma med ett förslag som lämnas till Björn Bettner. 
Förslaget presenteras vid nästa styrelsemöte i september.  
  
- SM Rullskidor Dala Järna 
Förberedelserna pågår för fullt och klubben hoppas på minskade restriktioner vad 
gäller publik under tävlingarna.      
- Ekonomisk rapport 
Börje lämnar aktuell rapport.  
 

     



6.  SSSF  
- Fullmakt inför årsmötet, beslut boende  
Det behövs ingen fullmakt för igenkända personer. Styrelsen godkänner kostnaden 
vad gäller boende för ordförande Björn Bettner för två nätter i Vansbro i samband 
med Svenska Skidskytteförbundets årsmöte.     
                      
- Info SSSF 
Inget aktuellt att rapportera.                                                  
    

7. Övriga frågor 
Björn lyfter frågan om hur de öronmärkta pengarna från Svenska 
Skidskytteförbundet ska användas på bästa sätt. Tidigare har styrelsen beslutat att de 
ska användas till att subventionera priset för deltagande vid läger för ungdomar med 
250 kr per ungdom. Är det ett bra sätt att använda pengarna på eller finns det andra 
sätt? Förslag på att ta in landlagsåkare som inspiratör vid lägerverksamhet tas upp. 
Var och en i styrelsen tar med sig frågan och diskussionen fortsätter vid nästa 
styrelsemöte.  
 
Magnus lyfter frågan om gemensamt inköp av träningsammunition för regionens 
samtliga klubbar för att på det sättet förhandla till ett bättre pris. 
Styrelsemedlemmarna får i uppgift att ta reda på sin egen klubbs årsförbrukning av 
träningsammunition för att få ett hum om hur mycket ammunition det rör sig om. 
Samtliga lämnar besked till Magnus inom 10 dagar. Magnus får i uppdrag av styrelsen 
att kontakta Tommy Höglund och planera vidare för detta.  
    

8.  Mötets avslutande 
 Mötet avslutas.     

 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 

 


