
Protokoll styrelsemöte, Gävle-Dala skidskytteförbund (GDSSF). 

Tid: måndag 3 oktober 2022, kl 19:30. 

Plats: Teams. 

Medverkande: Dennis Andersson (Järbo), Katarina Andersson (Älvdalen), Thomas 
Andersson (Näs), Björn Bettner (ordf.), Janne Eriksson (Dala-Järna), Paula Eriksson (Mora), 
Ingela Johansson (suppl. Lima), Hans Nykvist (Ornäs/sekr.), David Sandegård (Valbo), Johan 
Wanner (juniorläger), Hans-Ove ”Både” Wikström (Lima). 

Särskilt inbjudna gäster. Emelie Walheim (konsulent SSSF), Per Carlsson (valberedning), 
Joakim Sköld (valberedning). 

Frånvarande: Erik Engstrand (Hedesunda), Tommy Höglund (SSSF/Mora). Calle Hagström 
(ungdomsläger/Lima). 

1. Mötets öppnande 

Björn Bettner öppnar mötet. 

2. Val av ordförande, sekreterare 

Till ordförande väljs Björn Bettner och till sekreterare väljs Hans Nykvist. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkänns.  

5. Information från SSSF – inget regionsordförandemöte sedan förra styrelsemötet 
 

6. Organisation och struktur 

Regionsstöd (Hans) 

 Grundstöd: 20 000 kr utbetalt under september. 
 Lägerverksamhet: mål 30 000 kr (max): Hans har skickat in sammanfattning av de 

två läger vi hållit i sommar. Dessa ger tillsammans 15 000 kr. 
 Riksfinal: mål 15 000 kr (max). 
 Regionala tävlingar: mål 45 000 kr (max, dvs 6 tävlingar à 7 500 kr)). 

o Beslut: Stödet tillfaller värdklubben för respektive tävling. 
 SM / JSM / SweCup: mål 50 000 kr (max). 

o Stödet betalas ut för max 25 deltagare vid max 10 tävlingar. Vi tar med till 
SSSF-konferensen för utredning av om det går att formulera som max 250 
starter istället. Till exempel kan vi komma att delta med 20 på en tävling 
och 30 på nästa. Får vi då räkna in de 30 som bidragsgrundande? 

o Beslut: Stödet tillfaller hemmaklubb för respektive deltagare. 
o Beslut: Om vi går över maxantalet så ges varje klubb full ersättning för upp 

till fem deltagare per tävling (5*200 kr) eller säsong, vilket av dem som 



beslutas på konferensen enligt ovan. Därutöver i proportion till antalet 
statande. 

o Thomas tar fram ett formulär som klubbarna kan fylla i med hjälp av 
genomförd tävlings resultatlista. På styrelsemöten granskas status och efter 
genomförd säsong utbetalas stödet till respektive klubb. 

 Arvoden: mål 25 000 kr (max). 
o Hittills erhållet 2000 kr (10 sep: Gabriel Stegmayr & Anneli Östberg). 
o SSSF betalar ut arvodet till respektive ledare, dock går bidraget för Anneli 

till GDSSF eftersom Anneli fakturerar sitt arvode direkt till GDSSF. 
o GDSSF har kompletterat Gabriels arvode utifrån tidigare beslut att ge 1500 

kr/dag. 

Ekonomi (Hans) 

Kassarapport skickas ut när den finns tillgänglig. Den är inte klar än eftersom detta 
styrelsemöte ligger så nära efter månadsskiftet. 

Skidskyttekonferens SSSF, 14–16 okt i Uppsala (Björn) 

Anmälda deltagare per klubb: Älvdalen 1, Ornäs 4 (varav 1 gymnasietränare), Valbo 
0, Järbo 0, Mora 4, Lima 3, Dala-Järna 1, Näs 2 samt Björn (ordf.). Från Mora 
Gymnasium kommer utöver tränare Per Brandt även Fredrik Svensson som är 
biträdande rektor och idrottschef. 

Sammantaget ger detta fyra deltagare för regionen att subventionera (enligt beslut 
föregående styrelsemöte). 

Planering GDV-cup: 

 18 dec Dala-Järna (med stöd av Ornäs). Kan bytas med Mora vid snöbrist. 
 28 dec Mora.  
 5 feb Lima. 
 25 feb Ornäs i Dala-Järna (med stöd av Dala-Järna). 
 Torsby - Björn sänder förfrågan. 
 Sysslebäck - Björn sänder förfrågan. 

Klubbarna får till nästa möte i uppdrag att föreslå namn som sammanställer och 
publicerar poängställning i cupen efter varje genomförd deltävling. 

Cupens klasser är HD 12–13 och HD 14–15. Därutöver är det välkommet om 
tävlingarna har klasser även för Nybörjare, HD 10–11 och HD 16–22, men dessa ingår 
alltså inte i GDV-cup med poängräkning. 

Vi ser en intressant möjlighet att göra något extra av den sista deltävlingen, ”Finalen”, 
och ser fram emot fortsatt resonemang på kommande styrelsemöten. Klubbarna 
uppmuntras bolla idéer på hemmaplan som förberedelse. 

Klubbarna får till nästa möte i uppdrag att föreslå namn till lagledare i Riksfinalen. 
Ingen uttagning kommer att bli aktuell eftersom alla får delta och kan ta poäng i de 
individuella loppen. Stafettlaget tas ut baserat på Riksfinalens individuella resultat. 

 

 



GDSSF-konferens med RF-SISU / Anki Wadman, april 2023 (Björn) 

Beslut: datum 22 april 2023. 

Björn kollar idéer med Anki Wadman om vad vi skulle kunna göra. 

Kvar att besluta: Hur många ska vara med, 1 eller 2 per förening? 

Policydokument (Katarina) 

Påbörjat men behöver åtminstone till nästa möte för att kunna ge ut för granskning. 

Efterlysning av gamla protokoll mellan 2017 och 2020. Alla uppmanas kolla vad de 
har i sina arkiv och de som finner något kontaktar Katarina och Björn direkt eftersom 
arbete pågår. 

Rapportering lägerverksamhet (Johan, Calle & Hans) 

Juniorernas snöläger 3–6 nov i Trysil, 16 anmälda med en vecka kvar av 
anmälningstiden. Känns bra med löften om 7 km spår och än så länge bara vi som är 
bokade på skjutvallen. Rekrytering av ledare pågår.  

Ungdomarnas snöläger 2–4 dec i Mora, fredag eftermiddag till söndag lunch. 
Förhandlingar pågår med Moraparken om logi och mat. 

Lördag 26 nov träningsdag i Mora för yngsta juniorklassen (2006–2007). Rekrytering 
av ledare pågår. Paula hjälper till med bokning Hemusgården, Hans sänder tider. 

7. Övriga frågor (alla) 

Speciell gäst Emelie Walheim: Konsulent för regionerna Öst, Väst (i praktiken 
Värmland) och Gävle-Dala. Emelie bor i Falun och var aktiv skidskytt fram till 2014. 
Hon ser fram emot att stötta befintliga föreningar och hjälpa fram nya. SSSF ser stor 
potential i Gästrikland och Hälsingland där sporten har relativt få aktiva klubbar. 

Energipriser: RF och distriktsförbunden jobbar för att möjliggöra stöd motsvarande 
vad som fanns under pandemin. Kontakta RF-SISU direkt för information om vad som 
finns att söka. 

8. Mötets avslutande (Björn) 

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte 7 november. 

 


