
Protokoll styrelsemöte 2022-08-14 Kl. 21:00 

Närvarande: Moa Martinsson, Karl-Erik Lindbäck, David Palopää, Malin Broström, Karolina Sundqvist, 

Marika Lindberg, Pernilla Sirviö, Jan Häggroth, Ursula Neusse 

• Vi välkomnar nya klubbar i regionen 
Malmberget registrerade  

Röbäck registrerade 

Jokkmokk & Robertsfors (även Lycksele) på gång 

 

• Information från regionsordförandeträff  
Regionsstöd – se separat dokument bifogat  

Skidskyttekonferens i Uppsala under hösten, 14-16 oktober. I samband med rull-SM delges 

info om subvention för deltagande.  

Regionerna kommer få stöd och support vid övergången till nya hemsidesystemet. Kort 

presentation av nya hemsidan av GS. Ny logga och grafiskprofil.  

Inför kongressen i september jobbas det med nya styrelsemedlemmar för IBU, Olle är 

nominerad för ytterligare fyra år. 

Organisationen är förstärkt, Emelie Wahlheim är i gång och arbetar. Från slutet av augusti är 

hon fullt i gång i Väst, Öst och GD. Konsulent i JH och VN är Caroline. Jörgen i syd. Anna-Clara 

i Norr. 

Årsmöte 2022 SSSF 

Verksamhetsberättelsen – fantastiskt år! På alla plan enligt vision. 

Bra utveckling med partners/sponsorer 

Utvecklad nationelltävlingsverksamhet som bidrar med goda ekonomiska tillskott. 

Pandemipengar bidrar till god ekonomi (IBU och RF). En av de ”rikaste” nationsförbunden.  

Verksamhetsplan – utbildningsmaterial, 100 nya gevär på gång bla. 

Årsmötesintervall – förslag vartannat år. Förändringar av mandatperiod för bla ordförande. 

Finns både för- och nackdelar. 

Ny kandidat till styrelsen Anna Bäck. 

Frukostmöte med Björn Eriksson lördag vid Rull-SM 

Regionsordförandemöte 14 oktober fysiskt i samband med konferensen i Uppsala. 

 

• Information från Anna-Clara Fors   
Presenterar förslag på tävlingsverksamhet Norrcup (se information i bifogat dokument)  

Anna-Clara & Kairi kallar till separat möte för arrangörsklubbar, förslag på arrangörer är 

Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och Arvidsjaur. 

Förslag på digital utbildning med Ulrika Öberg för arrangörsbiten under hösten  

 

• Läger 17–18/9 Pagla Boden 
Planering så gott som färdigställd.  

Inbjudan på gång och anmälan sker via idrottonline, 3 veckor på sig att anmäla!  

Ledare för ungdomar blir elever från skidskyttegymnasiet. Förslag på ledare för juniorer är 

Kalle Grenemark, om han finns på plats. 



Mat, skott, vapen och ev. boende på campingen står förbundet för. Kvällsaktivitet lördag blir 

middag och bad på Nordpolen. 

 

• Årsmöte 2022-09-17  
Förslag att hållas på campingen – lokal finns, tillgänglighet kollas.   

Info till valberedningen – presentera förslag på ny ordförande samt representanter till 

styrelsen från vardera klubb  

Kallelse till årsmötet 

 

• Nästa möte 2022-09-04 Kl 21:00 
 
 
Ordförande: Moa Martinsson 
 
 
 
Vid protokollet: Moa Martinsson  


