PROTOKOLL
Norges Skiskytterforbunds
18. ordinære forbundsting
Stiklestad 13. – 15. juni 2014

Tinget 2014

Protokoll

ÅPNING: Åpning og hilsningstaler
NSSFs president, Tore Bøygard, åpnet Tinget med sin hilsningstale.
Jorodd Asphjell, 1.visepresident i NIF, hilste Tinget og presenterte status og utfordringer i
norsk idrett. I tillegg presenterte han YOG 2016 og OL/PL 2022.
Heidi Skaug, Det Frivillige Skyttervesen, hilste Tinget.

SAK 1

SAK 2

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

1. Navneopprop, se vedlagte navneliste
2. Samtlige fullmakter godkjent
3. Antall stemmeberettigede: 44

GODKJENNING AV INNKALLESLSE, SAKSLISTE OG
FORRETNINGSORDEN

2.1
2.2
2.3

SAK 3

Innkallelsen godkjent
Saklisten godkjent
Forretningsorden godkjent. Tore Bøygard kommenterte trykkfeil
i hoveddokumentet

VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER,
REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS

Dirigenter: Benthe Asp og Anstein Lyngstad.
Sekretærer: Astrid Lødemel og Åshild H. Sporsheim
Undertegne protokoll: Jorunn Åsfrid Røyrvik og Arne Rasmussen
Tellekorps: Vegar Rolfsrud, Per Arne Botnan og Lene Moen Tønnesen

SAK 4

STYRETS BERETNING 2012 - 2014

Styremedlem Marian Lyngsaunet innledet.
Disse hadde ordet i denne saken: Stein Funderud
Styrets forslag til vedtak:
Beretningen for 2012 – 2014 godkjennes
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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REGNSKAP 2012 OG 2013

Styremedlem Axel Krogvig innledet og påpekte at NSSF har en god økonomistyring. Krogvig
opplyste at prosjektregnskapet for 2013 ikke er riktig i hoveddokumentet, og at side 1 av
noter fra 2013 mangler i hoveddokumentet. Disse dokumentene ble delt ut på tinget.
Leder i Kontrollkomitéen, Ole Martin Norderhaug, gjennomgikk beretningen for 2012 og
2013. Norderhaug understreka at NSSF har en god økonomisk utvikling og styring.
Styrets forslag til vedtak:
Regnskap for 2012 og 2013 godkjennes
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

SAK 6
6.1

INNKOMNE FORSLAG

Forslag til ny regioninndeling

Forslaget ble reist av Buskerud Skiskytterkrets på NSSF 17. ordinære ting 1.-3. juni 2012 i
Kristiansand og lyder som følger: "Anmodning om at tinget ber Skiskytterforbundet om å
utrede alternative inndelinger av regionene.»
Visepresident Marian Lyngsaunet innledet saken.
Etter innspill fra ledermøtet har Utviklingskomiteen arbeidet videre med saken og på
bakgrunn av dette utarbeidet 3 alternative forslag.
Styrets forslag til vedtak:
Styret innstiller på å beholde eksisterende regioninndeling.
•

6.2

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Klubbtøy i NM

Forslaget er reist av Birkenes IL og lyder som følger:
Birkens IL foreslår at det åpnes for at landslagsløpere kan benytte klubbtøy i NM.
Begrunnelse:
Siste NM ble overført direkte på TV med stort hell. Om nasjonal TV-dekning fra NM er
aktuelt i framtida er ikke sikkert, men i så fall er det klubbenes mulighet for å få profilering
og omtale. Det skaper lokal entusiasme og styrker klubbmiljøet.
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Vår klubb har lang tradisjon for å levere landslagsløpere, og er kry av det, men vi rettet oss i
TV-stolen også når våre øvrige løpere fôr fram i NM-løypene med klubbens navn i panna og
på ryggen. Og det ble flittig kommentert i lokalmiljøet.
Landslagsløperne er oppalet i klubbene, så vi mener dette kan være et sundt bidrag begge
veier.
Til sammenligning fungerer tilsvarende ordning i skiforbundet, som har lang tradisjon for
TV-dekning fra NM.
Styrets forslag til vedtak: Beholde dagens ordning.
Gjermund Hol innledet saken for styret.
Disse hadde ordet i saken: Torfinn Løland og Per Arne Botnan.
Endringsforslag fra styret: Styrets forslag til vedtak forkastes.
Styrets nye forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for videre behandling.


6.3

Det nye forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt

Endre jentestafetten i hovedlandsrennet fra 3 til 4 etapper

Forslaget er reist av Buskerud Skiskytterkrets og lyder som følger:
Under årets hovedlandsrenn på Orkdal var det totalt påmeldt 126 jenter mens det var plass til
90 jenter på stafetten. Dette medførte at 36 jenter ikke fikk gå stafett. i 2015 vil det bli enda
flere jenter totalt sett da det kommer opp en større jenteklasse født i 2000 (61 deltakere
Kvalfossprinten 2014, vil anta større deltakelse i HL enn på Kvalfoss) med en liten
jenteklasse født i 1998 (49 deltakere på HL 2014) Noe som betyr, hvis ikke reglene forandres,
at ennå flere jenter ikke får gå stafett i 2015. Vi er klar over at det er noen kretser som er
tynne på jentesiden, men mener at dette kan løses med at de kretsene som ikke er mange nok
til å stille egne lag, kan få muligheten til å slå seg sammen å stille som fullverdige deltakere i
stafetten
Hans Peter Olsen fra styret innledet saken. Han påpekte at det finnes flere mulige modeller å
se på, derfor ønsker man at nytt styre ser videre på saken.
Tore Bøygard kommenterte skrivefeil i styrets forslag til vedtak.
Styrets forslag til vedtak: Styret oversender saken til nytt styre for videre behandling i UK.
Styrets forslag korrigert til: Tinget oversender saken til nytt styre for videre behandling.
•

6.4

Styrets korrigerte forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Endring av programmet for NM senior
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Forslag om endring av programmet for NM senior.
Forslaget er reist av Voss Skiskyttarlag og lyder som følger:
a) Sprint, fellesstart/jaktstart og stafett gjennomføres en helg (fredag, lørdag og søndag) i
perioden mellom 25. desember og 20. februar.
b) Normaldistansen arrangeres som en del av en Norges Cup helg.
Vi ønsker at NM skal være en folkefest for skiskyttersporten. Vi ønsker også at mesterskapet
være et sportslig høydepunkt hvor nye talentet kan bryne seg mot dagens elite.
For å få dette til mener vi at NM arrangementet må deles i 2, og hoveddelen må arrangeres i
januar eller februar!
Vi mener at argumentene for å flytte NM til januar eller februar er overveldende:
-

-

-

-

Ved å flytte Normaldistansen bort fra NM uka sitter vi igjen med et handterlig NM
program både får arrangør, løpere og ledere. Til og med landslagsløpere i World Cup
sesong har kapasitet til å delta på et par løp på NM. Det viser erfaringene fra
langrennsleiren.
Medieinteressen vil øke formidabelt. NM vil i sesong vil ha en sportslig betydning for
videre deltagelse i World Cup eller VM/OL. Det vil bety mye både for arrangementet
og deltagerne.
Sportslig vil det bety svært mye om de nest beste utøverne får en mulighet til å
konkurrere seg inn på landslaget i sesong.
NRK vil trolig ønske å gjennomføre en direkteproduksjon fra et slikt mesterskap. Det
vil bety svært mye for sporten.
For publikumsoppmøte vil et NM med sportslig betydning bety svært mye. Det ser vi
for NM i langrenn. På Voss kostet TV produksjonen arrangøren ca 1,5 millioner
kroner. Årets erfaring viser at et NM slik det arrangeres i dag ikke har
finansieringskraft til å betale en så stor regning.
For sponsorsalget vil det være svært mye enklere å selge inn et NM i sesong.

Styremedlem Jarle Tvinnereim innledet saken.
Styrets forslag til vedtak, del 1:
Del 1 av forslaget, sprint, fellesstart/jaktstart og stafett gjennomføres en helg (fredag, lørdag
og søndag) i perioden mellom 25. desember og 20. februar, støttes ikke av styret.


Styrets forslag til vedtak del 1 ble enstemmig vedtatt

Styrets forslag til vedtak, del 2:
Del 2 av forslaget, endring av NM program, oversendes det nye styret, og ses i sammenheng
med styresak 109. Saken tas videre opp på ledermøte 2015.


6.5

Styrets forslag til vedtak del 2 ble enstemmig vedtatt

Det foreslåes en økning av forbundsstyrets Styregodtgjørelse
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Forslaget er reist av Stig Flatebø fungerende Generalsekretær i NSSF og lyder som følger: å
øke godtgjørelsen til forbundets styre fra og med nytt styre trer inn 15. juni 2014 til følgende
satser:
President:
Styremedlem:
Møtehonorar:

150 000 kr.
15 000 kr.
1 000 kr.

Stig Flatebø innledet saken.
Disse hadde ordet i denne saken: Rune Hedergart og Stig Flatebø.
Arne Horten, Os IL reiste følgende tilleggsforslag: Styrets honorarer bør være et fast punkt på
saklisten på Skiskyttertinget.
Dirigent påpekte at ordlyden bør endres til: Generalsekretær innstiller følgende godtgjørelse.
Styrets forslag til vedtak:
Styret innstiller på å videresende saken til behandling på Tinget 2014, der Fungerende
Generalsekretær vil legge fram saken.
Nytt forslag til vedtak:
Generalsekretær innstiller følgende godtgjørelse.
President:
Styremedlem:
Møtehonorar:

150 000 kr.
15 000 kr.
1 000 kr.

Styrets honorar innføres som fast punkt på sakslisten på skiskyttertinget.
•

Forslaget fra Generalsekretær og OS il ble enstemmig vedtatt.

SAK 7

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Eva Lillebakken fra styret innledet saken, og informerte om at dagens kontingentsats er kr.
0,-.
Styrets forslag til vedtak:
Dagens ordning og satser opprettholdes.
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

SAK 8

LANGTIDSPLAN 2014-18 MED ØKONOMISK PROGNOSE

Saken ble innledet av Tore Bøygard, president i NSSF.

Den nye langtidsplanen for 2014-2018 har blitt til etter en omfattende prosess i hele
organisasjonen, der ledermøtet i 2013 satte fokus på kjerneområdene for hva som skal
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prioriteres de neste fire årene for at vi også i fremtiden skal fortsette den positive utviklingen
i norsk skiskyting.
Langtidsplanen for de neste fire årene er utarbeidet i henhold til signalene fra
kretsledermøter, ledermøtet, komitemøter og høring i organisasjonen. Hvert enkelt
delmålområde er konkretisert i forhold til mål, strategi, tiltak og ansvar.
Gjennom en slik oppbygging skal alle innsatsområder være målbare og forpliktende for det
strategiske og operative arbeidet i planperioden, med et klart definert ansvarskrav for
gjeldende organisasjonsledd.
Dirigentene gikk gjennom delpunkt i langtidsplanen, og det ble stemt over hvert punkt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innledning: enstemmig vedtatt
Formål: enstemmig vedtatt
Visjon: enstemmig vedtatt
Verdier: enstemmig vedtatt
Etikk: enstemmig vedtatt
Rolle- og ansvarsområder: enstemmig vedtatt
Hovedsatsningsområde: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 1 i LP, Toppidrett: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 2 i LP, Rekruttering og kretsutvikling: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 3 i LP, Til punkt 3, Utdanning og kompetanse: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 4 i LP, Anlegg: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 5 i LP, Arrangement: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 6 i LP, Marked, kommunikasjon og økonomi: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 7 i LP, Samfunnsansvar: enstemmig vedtatt
VM i Holmenkollen 2016: enstemmig vedtatt
Økonomisk prognose: enstemmig vedtatt

Disse hadde ordet i denne saken: Jan Henrik Bjørnstad, Jon Haugan og Stein Funderud.
Tore Bøygard tar med innspillet til det nye styret.
Styrets forslag til vedtak:
Langtidsplan for 2014-18 godkjennes. Økonomisk prognose tas til etterretning.
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

SAK 9
ENGASJERE STATSAUTORISERT / REGISTRERT
REVISOR TIL Å REVIDERE NSSFs REGNSKAP
Styrets forslag til vedtak:
NSSF engasjerer det statsautoriserte revisorselskapet Deloitte AS til å revidere NSSFs
regnskap i kommende tingperiode.
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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VALG

Valgkomitéen, ved leder Torfinn Løland, la fram følgende innstilling på valg av
forbundsstyre, kontrollkomité, og sanksjonsutvalg.

10.1

Forbundsstyret:

President
1. visepresident Sport
2. visepresident Organisasjon
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.varamedlem
2.varamedlem
•
•
•
•
•

10.2

Valg av president ble enstemmig vedtatt
Valg av 1.visepresident Sport ble enstemmig vedtatt
Valg av 2.visepresident Organisasjon ble enstemmig vedtatt
Valg av medlemmer ble enstemmig vedtatt
Valg av varamedlemmer ble enstemmig vedtatt

Kontrollkomité

Leder
Medlem
Medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
•

10.3

Ole Martin Norderhaug
Trude Harstad
Bjørn Johnsen
Ellen Marie Colbjørnsen
Jon Haugan

Valg av kontrollkomité ble enstemmig vedtatt

Sanksjonsutvalg

Leder
Nestleder
Medlem
1.varamedlem
2.varamedem
•

Tore Bøygard
Erlend Slokvik
Heidi Skaug
Hans Peter Olsen
Eva Lillebakken
Gjermund Hol
Halvor Flatland
Roar Wærnes
Heidi Hjemli

John Olav Lund
Arve Hafsås
Trine Besseberg
Tor Gildestad
Anne Grundnes Steien

Valg av sanksjonsutvalg ble enstemmig vedtatt
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