
 

NORRA NORRLANDS SKIDSKYTTEFÖRBUND 

Organisationsnummer: 897001-2475 
Bankgiro: 5474-3521 
   

OLYMPISKT SKIDSKYTTE 

Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund 2019-11-10. 

Närvarande: Lena Tuuri, Magnus Berglund, Jan Häggroth,  

Stefan Olsson Lasu, Karl-Erik Lindbäck och Johannes Stötzel via teams. 

 

 

§ 1 Mötets öppnande. 

 Lena Tuuri förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2 Val av mötes sekreterare. 

 Beslöts: att det blev Magnus. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning. 

Beslöts: att godkänna.  

 

§ 4 Genomgång föregående protokoll/ genomförd 

verksamhet.                   

Beslöts: gicks igenom och beslöts att lägga till handlingarna. 

  

§ 5 Ekonomi 

 Vi har ca 68 000 kr. Föreningarna har betalat sina avgifter. 

Oväntat SDF-stöd från NIF på 8 410 kr. 10 000 kr till 

resebidrag för Riksfinalen 2019 från SSSF saknas fortfarande. 

 

§ 6 Planerad/pågående verksamhet. 

Riksfinalen 2020 och Barents Winter Games 2020. Karl-Erik 

skickar ut en påminnelse till klubbarna om att inkomma med 

intresseanmälningar senast 2019-12-31. 

 

§ 7 Norr Cup 2019/2020 

Vilka kan/ vill arrangera Norr Cup?  

K4 IF före jul. Inget datum ännu, oklart läge.  

Älvsby IF Skidskytte 2020-01-05. 

I 19 IF planerar för 11 mars. 

Luleå Gjutaren planerar att köra en tävling men datum är inte 

beslutat. 

Piteå planerar för 27 februari. 
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§ 8 Klädsponsring                                                                   

Lena har ansökt om bidrag på 25.000kr för kläder från 

Sparbanken Nord, inget svar från dom ännu. Trimtex har 6 

veckors leveranstid så ännu finns det lite tid att beställa. 

Swedemount har endast senior storlekar så det är inget 

alternativ i dagsläget. Nödlösning blir att vi beställer en mössa 

från exempelvis Skigo med våran logo på. 

 

§ 9 Ungdomsläger vinter i Boden                                        

Stefan har haft kontakt med Kalle Grenemark som är positiv 

till det. Dock finns inget beslut om när det blir då I19IF 

arrangerar SM så finns det begränsat med tid och kraft i 

föreningen. Ett dagläger i slutet av säsongen är mest sannolikt 

att orka med, eventuellt i samband med en Norrcup om det 

går att lösa. 

§ 10 Övriga frågor                                                                     

Lena informerade om Teampay som är en betallösning för 

föreningar som används tillsammans med Swish och som 

underlättar vid bokslut etc efter arrangemang. Lena har en 

dialog med Andreas Kårström om utbildningar och hur man 

skulle kunna få till ett bra system med återkommande 

utbildningstillfällen.  

Vilhelmina har anmält att man har behov av utbildningar som 

skidskyttekortet och steg 1,2,3. Olika lösningar diskuterades 

vid mötet, finns även webbaserade utbildningar till viss del. 

Registerutdrag skall göras av alla ledare från 1/1. Sköts av 

föreningarna men K-E skickar en påminnelse.  

§ 11 Nästa möte. 

 Beslöts: att ha nästa möte 9/12 kl 2000 via teams. 

 

§ 12 Mötets avslutande. 

 Lena förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Lena Tuuri  Magnus Berglund 

Ordförande  Mötets sekreterare  

 


