Svenska skidskyttefö rbundets kommitté er
sammanstä llning av uppdragen.
TÄVLING &
ARRANGEMANG
-Regelutskott
-Aktivas forum
-Anläggningsutskott

FÖRENINGSUTVECKLING

IDROTT

ARRANGEMANG

INTERNATIONELLA

INFORMATION

MARKNAD

Tävlings- och arrangemangskommittén med regelutskott, aktivas forum och
anläggningsutskott:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verka för att den nationella tävlingsverksamheten genomförs och fungerar
professionellt.
Planera och utveckla nationellt tävlingsprogram och under våren årligen presentera
kommande säsongs tävlingsprogram.
Verka för att höja kvalitén på tävlingsarrangemang och organisationer.
Arrangörsutbildning (se mera föreningsverksamhet)
Hur hjälpa föreningarna till att arrangera event kring sina skidskyttetävlingar,
föreläsningar, internationella utbyten, uppträdanden m m
Verka för utbyte mellan svenska organisationskommittéer.
Försörjning av chefsfunktionärer – internationell utbildning.
Verka för erfarenhetsutbyten kring andra arrangemang.
o Regelutskott:
 Övervaka internationella regeländringar
 Anpassa vårt nationella reglemente till skidskyttets utveckling
o Aktivas forum:
Representerar de aktiva och framför förslag till tävlingskommittén gällande
 Tävlingsprogram
 Arrangemang
 Reglemente
o Anläggningsutskott
Ge råd vid nyanläggning och förändringar av skidskyttearenor

Föreningsutvecklingskommittén
•
•
•

Samla in tankar och idéer kring utveckling av skidskyttet från Sveriges skidskytteföreningar.
Verka för att uppfylla målet att skidskyttet växer sig större och starkare.
Arbeta för att fylla de ”vita fläckar” som finns på Sverigekartan med antingen nya
skidskytteföreningar eller hjälpa sovande föreningar till nystart.

Idrottskommittén
•
•

På strategisk nivå säkerställa, utveckla och styrelsen föreslå idéer för den idrottsliga
verksamheten på junior- och seniorsidan.
Fungera som bollplank i aktuella frågor till förbundskaptenen.

Internationella kommittén
Kommittén består av svenskar som har internationella kontakter, såsom SSSFs ordförande,
medlem av IBUs kommittéer och medlemmar i IBUs TD grupp.
Kommittén ska:
•
•
•
•
•
•
•

Bereda ansökningar av internationella evenemang
Bereda ansökningar av internationella anläggningslicenser
Bereda nominering av svenskar till TD-utbildning
Planera att utbildning sker av svenskar till IR, liksom att svenska IR får uppdrag
Föreslå och/eller bereda svenska motioner till IBU kongressen
Bereda Svenska Skidskytteförbundets röstningar vid IBU kongressen
Föreslå utvecklingsprojekt där resurser kan hämtas från IBU eller annan internationell
organisation.

Informationskommittén
Kommittén består av ledamöter med kunskap om och intresse för kommunikation och ska:
•

•

•
•
•

Via olika kanaler marknadsföra svenskt skidskytte och genom aktiva
informationsåtgärder öka intresse och acceptans som i sin tur medverkar till sportsliga
framgångar och ökande verksamhet som ger långsiktig och positiv utveckling.
Med hemsidan som främsta kanal skapa en intern information som medverkar till att
distriktsförbund och klubbar och aktiva känner största samhörighet med och delaktighet
i landslagens prestationer
Utforma en extern information, som främst via media och hemsida, bidrar till att
skidskytte ökar sitt utrymme i media och ökar sin popularitet.
Skapa kunskap och förståelse för informationens betydelse
Utforma och föreslå utbildning i information riktad till aktiva, ledare och andra
funktionärer på alla nivåer

Marknadskommittén
Kommittén är sammansatt av medlemmar som är väl förankrade inom svenskt näringsliv, nationellt
såväl som i regioner som är viktiga för Svenskt Skidskyttes utveckling. Kommittén ska:
•

Säkerställa Svenskt skidskyttes näringslivsförankring nationellt och regionalt

•

Bistå marknadsorganisationen med beslutsunderlag

•

Kreativt verka för att rekrytera nya samarbetspartners till Svenska Skidskytteförbundet
Ingemar Arwidson/120621

Uppdaterat 130312

Personer som per 130311 ä r med i de olika kommitté erna
Tävlingskommitté:
Ulrika Öberg (sammankallande)
Annika Wredenberg
Johan Hagström
Gun Svedin Thunström
Tobias Långberg
-Regelutskott:
Ulrika Öberg (sammankallande)
Sten Olav Olsen
Rolf Björklund
Erik Albinder
Sten Wadensjö
Ronnie Adolfsson
Jean Marc Chabloz
Stefan Söderblom
-Aktivas Forum:
Ulrika Öberg (sammankallande)
Mona Brorsson
Åsa Lif
Daniel Gustafsson
Seb Svedlund
-Anläggningsutskott:
Inga namn ännu
Föreningsutvecklingskommitté:
Erika Styf (sammankallande)
Jan Forsgren
Stefan Söderblom
Stefan Johansson
Hans Naucler
Mikael Jansson
Erik Sporrong
Arrangemangskommitté:
(skall slås samman med tävling)
Ingemar Arwidson (sammankallande)
Annika Wredenberg
OC Idre Tommy Mattsson
OC Torsby Leif Larsson

OC Östersund Gun Fahlander
Erika Styf
Idrottskommitté:
Staffan Eklund (sammankallande)
Birgitta Kristoffersson
Ingemar Arwidson
Mia Karlsson
Fredrik Kuoppa
Internationella kommittéen:
Ingemar Arwidson (sammankallande)
Olle Dahlin
Kari Korpela
Tommy Höglund
Informations- och mediakommittén:
Patrik Jemteborn (sammankallande)
Leif Emsjö
Ulrika Andersson
Jesper Johnson
Pär Wikström
Marknadskommittén:
Håkan Blidberg (sammankallande)
Bo Källstrand
Mia Karlsson

Nomineringar
Skicka in era nomineringar
senast den 10 april
till sammankallande i
kommitéerna eller
styrelserepresentant
(Adresser finns på www.skidskytte.se
under förbundsrubriken)

