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Representation
Bengt Lord är representant i SSSF’s föreningsutvecklingskommitté.
På Skidskytteforum 2020 som genomfördes som ett digitalt distansmöte representerades
Region Öst av Jonas Persson, Håkan Melin och Niklas Ylipää. Ett flertal andra representanter
från föreningar i Regionen deltog också.
Vid SSSF årsmöte 2020 som även det genomfördes som ett digitalt distansmöte
representerades Region Öst av Jonas Persson (TIS), Niklas Ylipää (MSOK) och Rickard
Näsbom (SIF).
På extrastämma 2021-04-15 representerades Region Öst av Jonas Persson (TIS), Niklas Ylipää
(MSOK).
Ordförande har också deltagit i ett antal ordförandekonferenser.
Ewa Hörving som är ledamot i SSSF styrelse har deltagit på flera av styrelsemötena.

Kansli
Inget kansli

Medlemsantal
Vid verksamhetsårets slut hade Region Öst 13 aktiva medlemsföreningar, varav två är nya
under året:
• Häverödals SK
• Medåkers IF
• Mälarö SOK
• Nacka Värmdö SK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riala SKF
Roslagsbro Vätö skytteklubb
Skultuna AIK
Storvreta IK
Sätra IF
Täby IS
Täby Viggbyholm/Ö. Ryds SKF
Västerås SK
Ärla IF

Dessutom finns Stockholm Biathlon kvar som (vilande) medlemsförening men har inte
betalat medlemsavgift på ett par år.
Inför nästa verksamhetsår har aviserats att Skultuna AIKs verksamhet kommer att övergå till
Sätra IF och att Roslagsbro Vätö skytteklubbs verksamhet kommer övergå till Häverödals SK.
En ny förening Eskilstuna Skidskytte har också aviserats.

Föreningens inre verksamhet
Under året har vi haft 5 protokollförda styrelsemöten. Vidare har vi haft ett årsmöte.
Under året har vi behandlat frågor som covid-19, budget, bidragsfrågor, planering av
regionsläger och regionsmästerskap, tävlingskalender, (alternativ) Riksfinal, utbildningar och
tillgång på luftvapen och skjutbanor.

Remisser skrivelser
Inga remisser skrivna.

Ekonomi
Ekonomin är god och vi har delat ut bidrag till regionsmästerskap i Springskytte, Skidskytte
sprint och Skidskytte distans och sommarläger. Vårlägret kunde tyvärr inte genomföras pga
covid-19 pandemi och sommarlägret genomfördes i mindre skala för födda -06 och äldre av
samma skäl. Höstlägret genomfördes som en träningsdag och utan bidrag från regionen.
Under året fick vi extra tillskott genom ett utvecklingsbidrag från SSSF. Pga reducerad
regionsgemensam verksamhet gjorde vi ett ekonomiskt överskott som kommer kunna att
användas kommande år istället.

Mästerskap och arrangemang
Vi har arrangerat regionsmästerskap i Springskytte, Skidskytte sprint och Skidskytte distans.
Vi har också arrangerat ett regionsläger:
• Sommarläger fem dagar i Torsby med 14 ungdomar och juniorer i åldrarna 14-19 år
och fyra ledare.
• Höstträningsdag i Häverödal med barn, ungdomar och juniorer i åldrarna 7-17 år.
Deltagande på Regionsmästerskap
• Springskytte sprint: 46 deltagare i klasser upp till Veteran.

•
•

Skidskytte sprint: 35 barn och ungdomar i klasser upp till H/D16.
Skidskytte distans (tillika Regionsfinal Öst): 49 barn och ungdomar i klasser upp till
H/D16.

Vid rullskidskytte-JSM i Dala Järna noteras följande pallplaceringar från regionens föreningar:
D18-19 distans: 3) Linda-Louise Köld, HSK
D20-22 distans: 1) Alva Sköld, HSK
Pga covid-19 pandemi var utbudet tävlingar utanför regionen väldigt begränsade. Alla
Swecup-tävlingar och JSM blev inställda.

Slutord
Vi har haft ett år med mycket snö och mycket verksamhet inom regionens föreningar. Pga
covid-19 har få regionsgemensamma aktiviteter kunna genomföras. Dock har vi glädjande
nog kunnat genomföra tre regionsmästerskap med stort deltagande.
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