OLYMPISKT SKIDSKYTTE
Styrelsemöte för Norra Norrlands Skidskytteförbund
2020-03-15 via teams.
Närvarande: Lena Tuuri, Magnus Berglund, Jan Häggroth, Stefan Olsson Lasu,
Karl-Erik Lindbäck, Johannes Stötzel, Monica Äijä-Lenndin och David Palopää.

§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: Föregående protokoll färdigställs och läggs till handlingarna.

§5

Corona viruset.
Alla tävlingar på nationell nivå är inställda av förbundet det gäller även
alla övriga aktiviteter som samlar större grupper.
Barents Wintergames är även det inställt.
Gjutaren funderar på att arrangera en norrcup under helgen vecka 12
men oklart ännu om det är ok i dessa virustider.

§6

Forum och träningsläger
Pga Corona så flyttar vi det planerade forumet och träningslägret till
hösten.
Stefan kollar med Kalle Grenemark om lämplig tid när Gymnasiet kan
hålla i träning och planering av läger. Det bör vara en lör-sön och
önskemål finns att det ej ska vara samma helg som de större
orienteringstävlingarna, rullskidskytte SM, älgjakt etc.
Förslag på innehåll på forumet är att Petra Mörtsjö och Jocke
Abrahamsson kommer och informerar om deras verksamheter. David P
kan informera om uppstart av skidskytteförening, verksamhet med
luftgevär osv.

§7

LTU inriktning smala skidor.
Joakim Abrahamsson kommer att vara verksamhetsledare elitidrott vid
LTU. Lena kontaktar honom och bjuder in han till dialog med NNSSF
(nästa möte) för att informera om den kommande verksamheten så att vi
kan hjälpa med att ”värva” studenter från skidskyttet. Hur kommer han
att lösa skytteträningar är en fundering från NNSSF.
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§8

Ekonomi
K-E mailar ut ett underlag om hur man kan söka bidrag. Detta är
utskickat en gång tidigare men kändes inte igen av alla.
Viktigt att vi även i framtiden får bidrag av SSF för att kunna åka på
Riksfinalen då det är en kostsam resa för oss årligen.
Lena har önskemål att köpa in Office 365 för att underlätta våra möten,
kassören och styrelsen gav ok till Lena att köpa in detta.

§9

Norr Cup 2019/2020
Älvsbyn och I 19 IF har genomfört Norrcup tävlingar.

§ 10

Övriga frågor
Lena har kontaktat Norrbottenskidförbund och när tävlingskalendern för
längdskidor är lagd så kommer vi att planera och lägga in våra
Norrcuper.
Datumen för Norrcuperna kommer även ”längdarna” få del av och
kommer då att respektera våra tävlingsdagar för att undvika att tävlingar
i närområdet krockar.
Monica kontrollerar när vi får stomplanen för skidskytte 20/21 så kan vi
även försöka ta hänsyn till Swecup helgerna i vår planering.

§ 11

Nästa möte.
Beslöts: att ha nästa möte 26/4 kl 19.00 via teams.

§ 12

Mötets avslutande.
Lena förklarade mötet för avslutat.

Lena Tuuri
Ordförande
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Magnus Berglund
Mötets sekreterare

