
 

NORRA NORRLANDS SKIDSKYTTEFÖRBUND 

Organisationsnummer: 897001-2475 
Bankgiro: 5474-3521 
   

OLYMPISKT SKIDSKYTTE 

Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund 2019-12-09. 

Närvarande: Lena Tuuri, Magnus Berglund, Jan Häggroth,   

Stefan Olsson Lasu, Karl-Erik Lindbäck, Johannes Stötzel,  

Monica Äijä-Lenndin 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              Information från förbundsmöte 

Lena informerade om förbundsmötet som var i samband med 

VC i Östersund där hon bla redovisade våran ppt med visioner 

och mål. Mycket fokus på mötet låg på utvecklingsarbeten 

som pågår och som man ser behov av att starta. Hur får vi fler 

att prova på att tävla? Luft eller krut. Stora skillnader inom 

landet med tillgång till vapen och arenor och kanske 

framförallt hur man ser på luft/krut frågan. Hur få fler ledare? 

Hur kan vi samarbeta bättre mellan klubbar och även mellan 

distrikten? Ekonomi är alltid aktuellt. Även förbundet 

presenterade sin vision på det mötet. Strategiarbete startas på 

förbundet för att ta reda på vad de olika distrikten vill, 

behöver, kan etc. Intervjuer kommer att ske med distrikten för 

att få veta detta.  
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§ 6              Ekonomi  

Idrottslyftet kommer inte att finnas kvar, man får istället söka 

bidrag från RF för utvecklande verksamhet. Vi kan 

exempelvis söka bidrag för verksamheter som syftar till att 

öka deltagandet då stora geografiska områden har generellt 

lägre deltagande är mer tätbefolkade områden. 

 

§ 7              Planerad/pågående verksamhet.  

Riksfinalen 2020 och Barents Winter Games 2020. Dåligt 

med anmälningar ännu men föreningarna har till 31/12 på sig 

att anmäla. 

Karl-Erik skickar preliminär anmälan till BWG 2020. 

Ungdomsläger vinter i Boden, Stefan och Magnus försöker 

hitta lämplig helg i april då man även skulle kunna träffa alla 

föreningar och prata vision, utveckling mm. 

 

§ 8             Norr Cup 2019/2020  

K4 IF Inget datum ännu, oklart läge. 

Älvsby IF Skidskytte 2020-01-18 (nytt datum pga flytt av 

Kanisspelen).  

I 19 IF planerar för 11 mars. 

Luleå Gjutaren planerar att köra en tävling men datum är inte 

beslutat. 

Piteå preliminärt 27/2 

 

§ 9              Kläder 
Lena har ansökt om bidrag på 25.000kr för kläder från 

Sparbanken Nord, det blev avslag då ansökan måste innehålla 

utveckling av verksamhet. Beslutades att Jan kollar med 

Skigo om mössa och även med Heikki om tryck på mössan. 
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§ 10    Övriga frågor 

Lena har en dialog med Andreas Kårström om utbildningar 

och hur man skulle kunna få till ett bra system med årligt 

återkommande utbildningstillfällen i nov-dec i vårt distrikt. 

Idrottsuniversitet LTU har nyligt gått ut i ett pressmeddelande 

att dom kommer att satsa på att bli ”idrottsvänliga” och 

anställa en tränare för ”smala skidor” således längd, 

skidskytte och skidO. Viktigt att vi sprider bland våra 

ungdomar och föräldrar att det går att bo kvar i Norr och 

elitsatsa medans man studerar på LTU. 

Registerutdrag skall göras av alla ledare från 1/1. 

 

§ 11  Nästa möte.  

Beslöts: att ha nästa möte 2/2 kl 19.00 via teams.  

 

§ 12  Mötets avslutande.  

Lena förklarade mötet för avslutat.  

  

  

 

 

Lena Tuuri                  Magnus Berglund  

Ordförande                  Mötets sekreterare                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


