Digitalt Forum 8 maj 2021
Till följd av rådande restriktioner och för att minska resande har Svenska Skidskytteförbundet valt
att även 2021 genomföra Forum digitalt. Vi kommer erbjuda ett kompriomerat program med
många spännande ämnen som du kan följ hemifrån.
Vi har utifrån förra årets uppskattade upplägg att trots pandemin genomföra ett forum i ett lyckat
format under en förmmiddag. Du kommer via länk att kunna se och höra presentationer och
föredrag, samt integrera med oss via cgattfunktionen för att ställa frågor eller komma med
synpunkter under föreläsningarna. Forumet kommer sändas via Microsoft Teams-applikationen och
det kommer finnas möjlighet att prova detta i god tid innan. Efter varje del så blir det en
bensträckare.

Plats: Var du än befinner dig, så länge du har internetuppkoppling
När: lördagen den 8 maj, 09:00-13:00
Tider och schema: Vi ser till att vara uppkopplade till 09:00 då vi hälsar alla välkomna.
09:00 – Hej & Välkommen till årets Forum.
09:15-10:00 – Förbundsinfo. Strategi 2026 – Hur ska vi jobba med strategin i verksamheten.
Presentation av hyresavtal mellan föreningar för utlån av material.
10:15 – 11:30 – Material. RUAG presenterar processen med det nya skidskyttegeväret.
Det aktuella läget med ett ev framtida bly- och fluorförbud. Tid för frågor finns i
programmet.
11:45 – 12:15 – Anläggningar. Vi får lyssna på lyckade exempel på nybyggda skidskytteanläggnignar.
Ingemar Arwidsson sammanfattar en kommande lathund för nybyggnationer.
12:30 – 13:00 – Skidskytteforskning. Vi lyssnar till forskare vid mittuniversitetet som genomför
världsledande forskning inom skidskytte och deras senaste resultat.

Anmälan: Länk till anmälan
Efter anmälan kommer du få en länk till din angivna mailadress för att koppla upp mot Teams.
Är ni osäkra på hur Teams fungerar är tipset att testa någon dag innan. Vill ni testa att koppla upp
innan mötesdagen så skickar ni ett mail till info@skidskytte.se för att boka ett testtillfälle.
Har ni redan nu frågor eller inspel på de ämnen som vi kommer tala om under årets Forum, skicka
dom gärna i ett mail till info@skidskytte.se, skriv Forum i ämnesraden.

Väl mött den 8 maj

