
Protokoll styrelsemöte Region Gävle – Dala, Svenska 
Skidskytteförbundet 
 
Dag: Måndag 8;e juni 2020 
Klockan: 19.30  
Plats: Telefonmöte 
Närvarande: Björn Bettner, Magnus Millén, Janne Eriksson, Paula Eriksson, Tommy 

Höglund, Börje Carlsson och Katarina Andersson. 
Frånvarande: Thomas Andersson, Johan Wanner och Per Brant. 

 
1. Mötets öppnande  

Björn Bettner öppnar mötet. 
     

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

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes.  
    

4. Godkännande protokoll konstituerande möte 
Protokoll godkännes.  

                
5. Föregående protokoll, justering 

             Föregående protokoll godkännes utan justering. 
  

6. Organisation och struktur 
-  Roller i styrelsen 
Björn Bettner är styrelsens ordförande, leder mötena och ansvarar för att skicka ut 
kallelser till styrelsemöten. Katarina Andersson är sekreterare och skriver 
mötesprotokoll. Börje Carlsson är kassör och lämnar månatliga 
avstämningsrapporter. Johan Wanner är styrelsens lägeransvarig. I nuläget finns 
ingen ansvarig för styrelsens Facebook sida, Björn letar vidare. 
     

       -  Läger planering 2020 
       Johan har hälsat att allt är klart inför kommande dagläger för juniorer och seniorer. 
       Lägret blir på tre orter, Dala-Järna, Lima och Mora, den 7-9/6. Staffan Larsson och 
       Erik Ersson ansvarar för den fysiska träningen och Håkan Andersson och Per Brant 
       ansvarar för skyttedelen.  
       Johan föreslår ett läger för ungdomar och juniorer den 7-9/8 vilket styrelsen 
       samtycker till varav Johan får i uppgift att planera vidare för ett sådant läger.                      

    
       -  SM Rullskidor Dala Järna 
       Janne informerar att rullskidskytte SM i Dala-Järna helgen 28-30/8 planeras att 
       genomföras. Det ligger fastställt på SSSF:s hemsida. Inbjudan kommer framöver 
       då tävlingens upplägg inte är fastställt i väntan på beslut från SVT om tävlingarna 



       kommer att livesändas eller inte.     
       -  Riksfinal 2021  
       Inget nytt att rapportera varav punkten flyttas fram till styrelsemöte 7/9.

               
             -   Ekonomisk rapport 
             Börje lämnar aktuell rapport. 
    

-   Ytterligare Steg 1 eller 2 eller utbildning Skidskyttekortet  
Andreas Kårström återkommer med inbjudningar till steg 1 och steg 2 utbildning som 
planeras bli i slutet av augusti eller i början av september. 
 
- Mötesplan 

             Nästa möte blir onsdag 1 juli kl 19:30 därefter kommer resterande möten att ske på 
             måndagar enl följande: 3 aug, 7 sept, 5 okt, 2 nov och 7 dec kl 19:30. 

 
7. Utvärdering årsmöte digitalt 

Fungerade bra att ha mötet via Team. Det var trevligt att se varandra trots att det 
inte var ett fysiskt möte. Björn pratar om att det skulle vara bra att styrelsens 
månadsmöten också skedde via Teams istället för som telefonmöten. Han kollar upp 
möjligheten för detta till nästa styrelsemöte. Björn föreslår även att det vore trevligt 
om samtliga klubbar i Gävle-Dala med både ledare och aktiva samt medverkan från  
SSSF bjöds in till en aktivitetsdag, förslagsvis i samband med regionens årsmöte. 
Styrelsen samtycker till en sådan dag och det beslutas om att vidare diskussion sker 
framöver.  
     

8.  SSSF  
Tommy informerar lite från SSSF styrelse som bl a ansökt om att få arrangera 
världscupstävlingar i Östersund varje år fram till och med säsongen 2026. De har 
även ansökt om att få arrangera IBU cup i Idre säsongerna 2022/2023 och 
2023/2024. Torsby har ansökt om att få arrangera IBU junior cup säsongerna 
2022/2023 och 2023/2024. Alla landslagsträningar sker i Östersund gällande rådande 
restriktioner  vad gäller Covid-19. Inga utlandsläger kommer ske förrän tidigast i höst. 
      

9. Övriga frågor 
Björn informerar om att Svenska skidskytteförbundets ordförande Sofia Domeij har 
kallat till en konferens för alla ordföranden i landets regioner den 10/6. Björn har 
flertalet punkter som han tänker lyfta på konferensen. Han efterfrågar om styrelsen 
har några punkter som han ska lyfta varav Janne önskar att fungerande 
luftgevärsställningar tas upp på konferensen. Tommy föreslår även att förbundet ska 
göra en central förhandling vad gäller inköp av träningsammunition som tenderar att 
bli dyrare. Som det ser ut nu så inhandlar klubbarna på eget håll från olika 
leverantörer vilket resulterar i väldigt olika prisklasser. Vore bra om det förhandlades 
fram en prisvärd träningsammunition för samtliga klubbar.   
    

10.  Mötets avslutande     
 Mötet avslutas. 

 


