
 

NORRA NORRLANDS SKIDSKYTTEFÖRBUND 

Organisationsnummer: 897001-2475 
Bankgiro: 5474-3521 
   

OLYMPISKT SKIDSKYTTE 

Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund 2020-02-02. 

Närvarande: Lena Tuuri, David Palopää, Jan Häggroth,   

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

 

§ 1 Mötets öppnande. 

Lena Tuuri förklarade mötet för öppnat. David presenterade 

sig och verksamheten i Arjeplog.  

 

§ 2 Val av mötes sekreterare och justerare. 

 Beslöts: att det blev Lena och Karl-Erik. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning. 

Beslöts: att godkänna.  

 

§ 4 Inventering av aktiviteten i Region NNSSF.    

Inventering av läget i distriktet, Lena har varit i kontakt med 

Överkalix som skjuter i bland på tävlingar men är så få barn 

att de inte kan starta någon regelrätt träning. Hedenäset har 

inte heller någon regelrätt träning men några barn som tränar i 

bland och är även med på någon tävling. Sorsele har inte 

svarat på mail. David fortsätter och kollar upp Storuman och 

Sorsele lite mer. Lena fortsätter med Arvidsjaur. 

 

§ 5              Luftvapen 

Luftvapen är något vi måste bli bättre på. Vi bjuder in Jörgen 

från region syd för att hjälpa oss att komma igång lite mer. 

Finns en stor vinst att göra när det gäller att locka fler klubbar 

att börja med skidskytte.  

 

§ 6              Ekonomi 
Våra inkomster är bara det som föreningarna betalar till oss 

som medlemsavgift, för aktiviteter måste vi och föreningarna 

söka projektstöd. Bifogar länkar till RF, RF-SISU 

Västerbotten och RF-SISU Norrbotten.  

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/ 

https://www.rfsisu.se/vasterbotten/bidragochstod/proje

ktstodfdidrottslyftet/ 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/
https://www.rfsisu.se/vasterbotten/bidragochstod/projektstodfdidrottslyftet/
https://www.rfsisu.se/vasterbotten/bidragochstod/projektstodfdidrottslyftet/
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https://www.rfsisu.se/Norrbotten/bidragochstod/ekono

misktstod/ 

 
§ 7              Planerad/pågående verksamhet.  

Riksfinalen 2020 och Barents Winter Games 2020.  

4 aktiva och 4 föräldrar/ledare från Luleå Gjutarens IF är 

anmälda till Riksfinalen 2020 i Dala Järna. Tåg till Gävle och 

bil till Dala Järna. Använd rabatterna som finns via RF. 

Osäkert vilken deltagaravgift som vi behöver ta ut. 

Årsmötet beslöt att bistå med 5 000kr. Osäkert vad SSSF 

bidrar med. Karl-Erik kontaktar Andreas.  

   

Karl-Erik skickar anmälan till BWG 2020, senast 15 februari. 

5 aktiva och 2 ledare (Stefan Gunnari och David Eriksson). 

Lena kollar upp vilka storlekar ungdomarna behöver på 

tävlingsdräkter som vi får låna av förbundet. 

 

Ungdomsläger vinter i Boden i samarbete med gymnasiet 

senareläggs pga. av SM veckan vinter. 

 

Helgen 25-26 april planerar vi att genomföra ett 

utvecklingsforum i Luleå. Vid detta tillfälle bjuder vi in alla 

verksamma och intresserade klubbar. Under helgen genomför 

vi steg utbildningar, skidskyttekortet med föräldrar, läger för 

ungdomar med hjälp av gymnasiet, utvecklings workshops 

med SISU för att öka engagemanget i klubbarna. Vi bjuder 

upp Jörgen för att hjälpa oss med luftvapen frågan. 

Intresseanmälan från klubbarna senast? Vi blir? som deltar. 

Vi är intresserade av följande? Antal per/ämne? 

 

§ 8             Norr Cup 2019/2020  

K4 IF Inget datum ännu, oklart läge. 

I 19 IF kör 11 mars. 

Luleå Gjutaren planerar att köra en tävling men datum är inte 

beslutat. 

Piteå preliminärt 27/2. 

 

 

 

https://www.rfsisu.se/Norrbotten/bidragochstod/ekonomisktstod/
https://www.rfsisu.se/Norrbotten/bidragochstod/ekonomisktstod/
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§ 9 Möte med Norrbottens Skidförbund 

Lena har fått ja från Norrbottens skidförbund för att diskutera 

framtida tävlingskalender, så våra ungdomar kan satsa på 

både skidor och skidskytte. Karl-Erik följer med på mötet. 

Styrelsen rekommenderar att vi föreslår att vi genomför en 

helg med en skidskytte tävling ena dagen och en skidtävling 

andra dagen i samma stad eller att vi har en helg med bara 

skidskytte och då lägger två tävlingar ex lördag i Boden och 

söndag i Luleå. 

 

§ 10            Kläder 
Vi får inga pengar till kläder för riksfinalen från sponsorer. Vi 

får satsa på utvecklingsinsatser som forumet för att även få i 

hop lite pengar till kläder. 

 

§ 11    Övriga frågor 

Vi påminner om registerutdrag för alla ledare från 1 januari 

2020. 

 

§ 12  Nästa möte.  

Beslöts: att ha nästa möte 15/3 kl 19.00 via teams.  

 

§ 13  Mötets avslutande.  

Lena förklarade mötet för avslutat.   

  

 

 

Lena Tuuri       Karl-Erik Lindbäck         

Ordförande/Mötets sekreterare       Justerare                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


