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Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten samt ytterligare kontakt via telefon och
mail. Av praktiska skäl har styrelsemötena genomförts i Gövikenhallen, Östersund. Kansliet
är fortsatt beläget i lokalen bakom Fältjägargruppen på gamla F4-området.
Styrelsearbetet under våren inriktades främst, med hjälp av Staffan Oscarsson, på Strömsunds
Skyttegymnasiums fortlevnad som RIÖ. Rune Sörell, Marie Franzon, Olle Petrusson och
Staffan Oscarsson deltog vid Sv SFs konferens och årsmöte 29-30 maj 2010. Där togs beslutet
att Sävsjö blir RIÖ från och med hösten 2011. Möjlighet finns dock att söka till Strömsunds
skyttegymnasium fortsättningsvis ändå.
Höstens styrelsearbete inriktades på:
- att få igång sektionerna och stötta deras planering av verksamhet.
- att ta fram underlag till ny medalj för J/H skyttesportförbund att användas vid DM och
andra större tävlingar inom vårt SDF
- utbildning och information
Vår webmaster Anders Westerlund har varit till stor hjälp som informatör och utbildare av
och för styrelsen och våra föreningar främst angående Idrottonline och Aktivitetskortet. Han
upprättar löpande vår hemsida www.jamtskytte.se med all inkommen information.
Rune Sörell och Carina Åkerblom deltog vid Skytte Forum i Täby, november 2010.
Styrelsen tackar för det gångna året och ser med tillförsikt och förhoppning emot det
kommande året med fortsatt gott samarbete mellan sektionerna samt en förhoppning om goda
skytteresultat av våra skyttar.
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