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ÅPNING: Åpning og hilsningstaler
NSSFs president, Tore Bøygard, åpnet Tinget med sin hilsningstale.
Tom Tvedt, president i NIF, hilste Tinget og snakket om utfordringer norsk idrett står overfor
som blant annet åpenhetsdebatten, ressursbruk, viktigheten av å skaffe oppmerksomhet og
aktivitet rundt idrett for fysisk og psykisk utviklingshemmede, jobben for å integrere
innvandrere og flyktninger i idretten og viktigheten av å ikke privatisere spillemidler. Han
skrøt også av folkefesten norsk skiskyting skapte under VM i Oslo.
Jens Sverre Knutsen, styremedlem i Det Frivillige Skyttervesen, hilste Tinget.
Morten Hage, leder i Rogaland skiskytterkrets, hilste Tinget og presenterte kretsen og
kretsens og klubbene i kretsens arbeid og utfordringer.
NSSFs president, Tore Bøygard presenterte status og utfordringer for NSSF. En utfordring
NSSF har, er frafall i alderen 13-16 år. Samtidig er det gledelig at jente/kvinneandelen har
økt. Han sa også at styret ønsker å legge til rette for bygging av gode treningsanlegg. Tore
skrøt av at norske skiskytterarrangement stadig får høyere kvalitet, at toppidretten leverer,
spesielt var prestasjonene i VM gledelige. Tore utfordret også klubbene til å samarbeide med
Skiforbundet og Det frivillige skyttervesen for å utnytte de mulighetene som ligger i
lokalmiljøet best mulig. Tore fortalte også litt om hvordan forbundet jobber for økt åpenhet i
idretten, at vi legger stort trykk på WADA for å åpne gamle dopingprøver, og fortalte om
forbundets representasjon i utvalg i IBU.

SAK 1

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER
1. Navneopprop, se vedlagte navneliste
2. Samtlige fullmakter godkjent
3. Antall stemmeberettigede: 40

SAK 2

GODKJENNING AV INNKALLESLSE, SAKSLISTE OG
FORRETNINGSORDEN
2.1
2.2
2.3

Innkallelsen godkjent
Saklisten godkjent
Forretningsorden godkjent. Tore Bøygard kommenterte trykkfeil i
sakslisten punkt 6.10. Oslo Skiskytterlag har reist forslaget, ikke Oslo
og Akershus Skiskytterkrets som det står i sakslisten.
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SAK 3

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

Dirigenter:
Sekretærer:

Geir Tullin Mikalsen og Guri Årsvoll
Marian Lyngsaunet, Åshild H. Sporsheim, Therese Engebråten,
Lene Moen Tønnesen
Undertegne protokoll: Sissel Aase Børve og Stein Funderud
Tellekorps:
Vegar Rolfsrud, Stig Flatebø og Gunnar Nybø

SAK 4

STYRETS BERETNING 2014 - 2016

Tore Bøygard, president i NSSF, innledet.
Styrets forslag til vedtak:
Beretningen for 2014 – 2016 godkjennes.
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

SAK 5

REGNSKAP 2014 OG 2015

Gjermund Hol, styremedlem i NSSF, innledet og påpekte at NSSF har en god
økonomistyring og en god og sunn økonomi. Han påpekte enkelte punkter i regnskapet for
2014 og 2015. Styret er godt fornøyd med det positive resultatet og balansen de to årene.
Gjermund Hol gikk også gjennom den økonomiske utviklingen i årene 2004-2015.
Ole Martin Norderhaug, leder av kontrollkomiteen i NSSF, kommenterte beretningen og
hadde ingen bemerkninger til regnskapet 2014 og 2015 utover det som står i beretningen.
Norderhaug kommenterte også at NSSF har en god økonomisk utvikling og styring og har
god kontroll og evne til å omstille seg.
Styrets forslag til vedtak:
Regnskap for 2014 og 2015 godkjennes.
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

SAK 6
6.1

INNKOMNE FORSLAG

Lovendringsforslag fra styret: Revidering av NSSFs lov

Rakel Rauntun, generalsekretær i NSSF, la fram saken.
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Lovendringsforslaget er reist av styret og lyder som følger:
Idrettstinget i 2015, reviderte og vedtok ny lovnorm for særforbund. NSSFs lov må revideres
tilsvarende. NSSF er som medlem av NIF lovpålagt å ha godkjent lov.
NSSFs lov inneholder endringer av både språklig karakter og noen realitetsendringer. De
viktigste endringene kan oppsummeres som følger:
1.

§7: Ny lovnorm strammer inn forslags- og talerett på særforbundstinget. Se pkt (3)
og (4). Revisor har talerett og ikke forslagsrett. Det er idrettssjefen som har
talerett, ikke trener.

2.

§ 15 (1) b) Forbundet har hatt for strenge krav til representasjon fra klubb og
klubbmedlem på skiskyttertinget. Vi skal følge NIFs lov, dvs minimum 6 mnd
medlemskap for klubb i NSSF, og 1 mnd medlemskap for klubbens representant.

3.

§ 15 (1) c) Det er spesifisert tydeligere hvem som kan representere fra kretsstyret,
dersom kretsleder er forhindret fra å være til stede

4.

§ 17 pkt 10 a). Styret ønsker å likestille visepresident sport og visepresident
organisasjon. Definering av 1. og 2. visepresident tas bort.

5.

§20 (2) g) endret ordlyd til hovedterminliste

6.

§20 pkt (4), (5) og (6) kan tas ut. Ikke påkrevd i ny lovnorm.

7.

§21 pkt (3) Sanksjonsutvalget er tatt inn med beskrivelse av mandat. Nåværende
mandat og sanksjonsreglement er diskutert med NIFs juridiske avdeling. Styret
foreslår overfor tinget å utarbeide nytt mandat og sanksjonsreglement til neste
ting.

8.

§21 pkt (4) kan tas ut. Ikke påkrevd i ny lovnorm.

9.

§22 her er dopingregler og disiplinærforføyninger og sanksjoner tatt ut. De ligger
nå i §23.

10.

§27 gir styret rett til å revidere loven i tingperiodene. Dette for å hindre at
særforbundene skal styre etter gammel lov i for lang tid etter et NIF ting som
vedtar ny lovnorm for særforbund.
Den reviderte loven som skal vedtas på skiskyttertinget er gjennomgått med NIFs
lovavdeling, og vi har fått bekreftet at NSSFs lov slik den framstår i revidert versjon er korrekt
ihht ny lovnorm for særforbund.

Styrets forslag til vedtak:
Ny lov for NSSF vedtas som vist i vedlegg.
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Forbundsstyret skal fremlegge et sanksjonsreglement med mandat for sanksjonsutvalget
overfor skiskyttertinget i 2018.
•
6.2

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Økonomisk modell for styregodtgjørelse i NSSF

Rakel Rauntun, generalsekretær i NSSF, la fram saken.
Forslaget er reist av generalsekretær og lyder som følger:
Generalsekretæren henviser til tingvedtak på tinget i 2014 sak 6.5 vedr økonomisk
godtgjørelse til styret. Det foreslås en økonomisk modell for styregodtgjørelse i NSSF, der
presidentens godtgjørelse og møtegodtgjørelse vedtas av tinget, øvrige styremedlemmers
godtgjørelse reguleres i prosentsats av presidentens godtgjørelse.
Begrunnelse:
Administrasjonen ønsker en modell for godtgjørelse der tinget vedtar modellen på overordnet
nivå, og øvrige styremedlemmer reguleres i en prosentsats ut fra presidentens godtgjørelse.
Presidentens godtgjørelse beholdes på samme nivå som tingperioden 2014-16.
Det er ønskelig å øke godtgjørelsen for visepresidentene til 20 % av presidentens
godtgjørelse, da de har betydelig mer ansvar og et høyere antall representasjonsdager enn
øvrige styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer beholdes på samme nivå som i
tingperioden 2014-16.
Møtegodtgjørelsen beholdes på samme nivå som tingperiode 2014-16.
Modellen med forslag på godtgjørelse:

President
Visepresident	
  Organisasjon
Visepresident	
  Sport
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Dagens	
  løsning
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  150	
  000,00
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  240	
  000,00

Forslag
	
  150	
  000,00
	
  	
  	
  	
  30	
  000,00
	
  	
  	
  	
  30	
  000,00
	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  15	
  000,00
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐
	
  270	
  000,00

Kommentar
Presidentbeløpet	
  fastsettes	
  av	
  Tinget	
  i 	
  beløp
20	
  %	
  av	
  president
20	
  %	
  av	
  president
10	
  %	
  av	
  president
10	
  %	
  av	
  president
10	
  %	
  av	
  president
10	
  %	
  av	
  president

Møtegodtgjørelse

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  000,00 	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  000,00 Møtegodtgjørelse	
  fastsettes	
  av	
  Tinget	
  i 	
  beløp 	
  

Styrets forslag til vedtak:
Tinget vedtar generalsekretærens forslag til ny økonomisk modell for styregodtgjørelse i
NSSF.
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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6.3

NM senior

Eivind Bergsmyr, Trondhjems Skiskyttere, la fram saken på vegne av Hordaland SSK, Voss
SSL, Trondhjems SS, Nord-Trøndelag SSK og Nordland SSK.
Forslaget er reist av Hordaland SSK, Voss SSL, Trondhjems SS, Nord-Trøndelag SSK og
Nordland SSK og lyder som følger:
-

«NM senior med minimum 2 distanser skal arrangeres i perioden desember til februar
NM skal tildeles en arrangør som har forutsetninger for å skape en stor publikumsfest
og arenaen skal være tilrettelagt for TV produksjon
NM skal være ett av uttaksrennene til WC og VM
Landslagsløpere på rekrutt og elitelag skal ha deltagelsesplikt i NM
Forbundet må sørge for TV dekning for NM (dette strekpunkt er kun foreslått av
Nordland SSK)»

Begrunnelse:
Senior NM i skiskyting har et potensiale som sporten ikke utnytter optimalt hverken i et
sportslig, media, økonomisk eller publikumsmessig perspektiv.
Sportslig bør NM være et arrangement som betyr noe, der topp møter bredde. NM bør også
være et høydepunkt som gir solid mediedekning og stor publikumstilstrømning. Ved å bruke
langrenn som referanse ser vi hva som er mulig.
Hans Peter Olsen, styremedlem i NSSF, la fram styrets forslag til vedtak og begrunnet dette.
Styrets forslag til vedtak:
Styret støtter ikke forslagene fra Hordaland SSK, Voss SSL, Trondhjems SS, NordTrøndelag SSK og Nordland SSK vedrørende NM senior. Det vises til prosessen som pågikk
i organisasjonen i perioden 2010-14.
Disse hadde ordet i saken: Anders Besseberg, president i IBU, Arne Horten, Os IL
Skiskyttergruppa, Hans Peter Olsen, styremedlem i NSSF, Tore Bøygard, president i NSSF,
Eivind Bergsmyr, Trondhjems Skiskyttere, Stein Funderud, Meråker SSK, Jorid Løkken,
Sokna IL, Rakel Rauntun, generalsekretær NSSF, Runar Opsahl, Lier IL, Helga Hol, Målselv
Skiskyttere, Gjermund Hol, styremedlem NSSF, Morten Aa Djupvik, idrettssjef i NSSF,
Nordland SSK, Gunnar Nossum Nord-Trøndelang SSK, Mona Myhre, Nordland SSK.
Endringsforslag fremmet av Arne Horten, Os IL Skiskyttergruppa:
Saken oversendes til det nye styret, sees i sammenheng med sak 6.4.

Styret støtter forslaget til Os IL. Styret trekker sitt forslag til vedtak i sak 6.3. Saken
oversendes til det nye styret, sees i sammenheng med sak 6.4.
Endringsforslag 1:
Fremmet av Arne Horten på vegne av Os IL Skiskyttergruppa:
Saken oversendes til det nye styret, sees i sammenheng med sak 6.4.
Endringsforslag 2:
Fremmet av Eivind Bergsmyr på vegne av Hordaland SSK og Trondhjems Skiskyttere:
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Saken oversendes styret med anbefaling om at NM senior med minimum (2) to distanser,
arrangeres i perioden november-februar.
•

6.4

Vedtak: Endringsforslag fra OS IL: Saken oversendes til nye styret og sees i
sammenheng med sak 6.4. Vedtatt ved votering 37-3.

NM senior

Morten Hage la fram saken på vegne av Rogaland SSK.
Forslaget er reist av Rogaland SSK og lyder som følger:
«Skal NM være et attraktivt arrangement for både arrangør, presse, media generelt,
publikum og utøvere, må det gjøres en ny vurdering av de eventuelle mulighetene som
finnes.»
Begrunnelse:
Forslaget går i hovedsak ut på å gi NM bedre rammebetingelser. I hvilken grad er det mulig å
lage et mer attraktivt NM? Hva betyr plasseringen av NM i terminlisten for om utøverne
velger å delta eller ikke. Om foreslåtte endringer kan skape større interesse og blest rundt
skiskyttersporten og NM som et viktig sportslig arrangement, er vanskelig å forutsi.
RSSK vil imidlertid støtte opp om at det igangsettes et arbeid basert på forslaget til
Hordaland. Hele NM-arrangementet må da opp til vurdering på nytt både med tanke på
program, datofesting, status i henhold til kvalifisering for andre internasjonale renn etc. NM er
for veldig mange utøvere sesongens høydepunkt.
Hans Peter Olsen, styremedlem i NSSF, la fram styrets forslag til vedtak og begrunnet dette.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling
•

6.5

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Norges deltakelse i IBU Cup, WC og internasjonale konkurranser

På vegne av forslagsstillerne trakk Jon Haugan saken. Sissel Aase Børve, Hordaland SSK,
ba om mer informasjon i saken.
Forslaget er reist av Hordaland SSK, Oslo og Akershus SSK og Voss SSL, og lyder som
følger:
«Norge skal delta med fulle deltagerkvoter i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap.»
Begrunnelse:
Som en av verdens ledende skiskytternasjoner er det viktig at Norge stiller med fulle
deltagerkvoter i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap.
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Dette vil sikre at flere løpere får internasjonal erfaring og inspirasjon til økt satsing. På sikt vil
det skape en større bredde i toppen.
Erlend Slokvik, 1. visepresident Sport i NSSF, la fram styrets forslag til vedtak og begrunnet
dette.
Styrets forslag til vedtak:
Styret er enig i intensjonen om at Norge skal som utgangspunkt stille med fulle kvoter i IBU
Cup, World Cup og internasjonale mesterskap. Det er også målsettingen til styret og
administrasjonen i forbundet.
Styret støtter likevel ikke tingforslagene.
•

6.6

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kompensasjon av ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir tatt ut til
representasjonsoppdrag

Amund Leren la fram forslaget på vegne av Nord-Østerdal SSK.
Forslaget er reist av Nord-Østerdal SSK, og lyder som følger:
«Hver løper får en økonomisk kompensasjon på kr. 250,- pr. konkurransedag.»
Begrunnelse:
Forbundsløpere får dekt all bruk av ammunisjon til trening og konkurranser.
Løpere som står utenfor forbundslag må selv betale for ammunisjon når de er ute og
representerer Norge i h.v. jr. VM, IBU, EM og WC.
Vi mener at denne løpergruppen bør få dekt sine kostnader på lik linje med forbundsløpere.
Dette må ikke gjøres vanskelig. Vi foreslår at det settes en fast sum pr. konkurransedag, da
det benyttes et ulikt antall skudd i de forskjellige disipliner.
Heidi Skaug, 2. visepresident Organisasjon i NSSF, la fram styrets forslag til vedtak og
begrunnet dette.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling.
Disse har ordet i saken: Tore Bøygard, president i NSSF, Rakel Rauntun, generalsekretær i
NSSF.
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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6.7

Endring i konkurransereglement § 12.7.2

Eivind Bergsmyhr la fram forslaget på vegne av Trondhjems Skiskyttere.
Forslaget er reist av Trondhjems Skiskyttere, og lyder som følger:
«Full premiering under HL.»
Begrunnelse:
Arrangøren skaffer premier til mesterskapet. Premiene skal være kjøpt eller innsamlede
gjenstandspremier. Det deles ut premier til minimum 1⁄3 av de påmeldte deltakerne i de
individuelle øvelsene i NM. Verdien av premiene på NM skal minst utgjøre 50 % av
startkontingenten. I HL deles det ut premier til minimum 1⁄2 av de påmeldte deltakerne. I
stafettene på NM premieres 1⁄3 av lagene med premie til hver løper. I stafettene på HL
premieres 1⁄2 av lagene med premie til hver løper. Stafettlag med mixede lag skal ha egen
premieutdeling.
Hovedlandsrennet er sesongens høydepunkt for 15 og 16-åringer, og en viktig arena for
rekruttering av framtidens juniorløpere. Samtidig er HL viktig for lagbygging både på klubb og
kretsplan. 15-16 åringer har svært ulike forutsetninger for å prestere både på grunn av ulik
fysiologisk og mental utvikling såvel som treningsinnsats og tilgang på gode trenere i
rekruttårene.
Premiering på HL:
I følge dagens utgave av konkurransereglementet kreves det minimum premiering på HL.
Forslagsstiller mener det bør være krav om full premiering på HL slik det er på kretsrenn i
15-16 års klassen. Full premiering på HL vil:
• Hedre alle utøvere for innsatsen i HL og spore til fornyet innsats.
• Redusere terskelen for a delta på HL for utøvere som ikke er i toppen i sin klasse
• Fjerne et premieringssystem som favoriserer de som er tidlig utviklet eller sågar født tidlig
på året. De som modnes senere fysiologisk må også motiveres til å fortsette med sin idrett.
Både innen langrenn og skiskyting er det mange utøvere på senior topplan som ikke
presterte godt i 15-16 års alderen.
• Skape en god stemning rundt premieutdeling og bankett for alle utøvere og foresatte
• Øke oppslutningen om bankett/premieutdeling under HL
• Forsterke lagbygging i klubb og krets
Kravet må inn i konkurransereglementet fordi det er et økonomisk anliggende for arrangør.
Det økonomiske aspektet kan løses ved for eksempel å øke startkontingenten i HL med 50
kr pr utøver.
Gjennomførbarhet:
Målselvs skiskyttere har gjennom sitt utmerkede HL-arrangement i 2016 vist at det er mulig å
gjennomføre full premiering og samtidig avvikle premieutdeling effektivt og flott.
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Forslag til ny 12.7.2 Andre premier
Arrangøren skaffer premier til mesterskapet. Premiene skal være kjøpt eller innsamlede
gjenstandspremier. Det deles ut premier til minimum 1⁄3 av de påmeldte deltakerne i de
individuelle øvelsene i NM. Verdien av premiene på NM skal minst utgjøre 50 % av
startkontingenten. I HL gjennomføres full premiering til alle deltakere. I stafettene på NM
premieres 1⁄3 av lagene med premie til hver løper. I stafettene på HL premieres 1⁄2 av
lagene med premie til hver løper. Stafettlag med mixede lag skal ha egen premieutdeling.
Forslaget er fremmet av Trondhjems skiskyttere. Sør-Trøndelag Skiskytterkrets behandlet
forslaget på sitt ting 18. april og vedtok enstemmig å støtte forslaget.
Gjermund Hol, styremedlem i NSSF, la fram styrets forslag til vedtak og begrunnet dette.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling.
Disse har ordet i saken: Eivind Bergsmyhr, Trondhjems Skiskyttere, Håkon Engstu, Telemark
og Vestfold SSK, Stein Funderud, Meråker SSK.
•

6.8

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Regionale kvoter Young Star

May Kristin Sæter la fram forslaget på vegne av Sogn og Fjordane SSK.
Forslaget er reist av Sogn og Fjordane SSK, og lyder som følger:
«Vi foreslår at regelverket rundt fastsetting av kvotar blir revidert. Til dømes kan ein ta
hensyn til plasseringar både i 14- og 15-årsklassa på Kvalfosssprinten, eller/og innføre ein
type frikort på eit tal plassar som regionane kan disponere.»
Begrunnelse:
Sogn og Fjordane skiskyttarkrins ynskjer at regionkvotane til Young Star blir endra på. Slik
kvotane blir fordelt no vert små regionar ”skadelidande”. Til dømes kan vår krins/region
potensielt ha 6 utøvarar blant dei 30 beste på Hovedlandsrenn og Kvalfossprint, men ein
kvote på berre 2 til Young-Starrennet i Holmenkollen. Dette som følgje av små årsklassar
året før. Ein står såleis i fare for at utøvarar som er gode nok i 15-årsklassa ikkje får
mulegheit til å delta.
Eva Lillebakken, styremedlem i NSSF, la fram styrets forslag til vedtak og begrunnet dette.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling
•

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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6.9

Antall deltakere i NC finale for kvinner 19 og 20-21

Morten Hage la fram forslaget på vegne av Rogaland SSK.
Forslaget er reist av Rogaland SSK, og lyder som følger:
«Antall deltagere i finalen avstemmes mot størrelsen på klassene året før eller 20 plasser
som for klasse 17 og 18. Reglene kan endres fra år til år.»
Begrunnelse:
Jenter og kvinne klassene våre har færre utøvere en i klassene for menn. Det er et uttalt mål
at det skal satses på jenter/kvinner.
Antall deltagere i NC finalene for kvinner 19 og 20-21 er fastsatt til maks 15 deltagere pr
klasse, mens for menn er det 30 plasser. I årets finaler for disse kvinneklassene, var det 13
startende i hver klasse.
Utøver med minst poeng i finalen for kv 19, hadde 102 poeng og 100 poeng for kv 20-21. KV
19 teller 35 utøvere totalt, mens KV 20-21, teller 45.
Tilsvarende for finaledeltagelse for menn, var 30 poeng for M-19 og 38 poeng for M 20-21. I
M 19 var det 71 utøvere og M 20-21, 69 utøvere.
Finalene er for mange årets mål. For kvinnene i disse klassene var det i år et trangt nåløye å
komme gjennom. Mange av disse utøverne står ved et veiskille, når videregående skole er
over.
Er det finaler med 13 utøvere vi ønsker å se? Er over 100 poeng ikke godt nok for å delta i
finalen for kvinner? Hva slags signal skal vi sende til kvinnene i disse klassene?
NB: RSSK mener ikke at ei klasse på 20 skal ha alle 20 til finalen, men en langt mer
rettferdig tilnærming enn det vi har i dag.
Gjermund Hol, styremedlem i NSSF, la fram styrets forslag til vedtak og begrunnet dette.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling.
•

6.10

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Etteranmelding til NC og NM

På vegne av forslagsstilleren trakk Jan Henrik Bjørnstad, Oslo SSL, saken.
Forslaget er reist av Oslo SSL og lyder som følger:
«Det blir anledning til etteranmelding med høyere kontingent på Norgescup og NM.»
Begrunnelse:
Det bør være anledning til etteranmelding på viktige skiskytterrenn i Norge, spesielt inntil det
foreligger et påmeldingssystem som er enkelt og som fungerer hele tiden. For å unngå
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taktisk etteranmelding for å få et tidlig/ønsket startnummer kan kontingenten for etter fristen
økes til det dobbelte eller tredobbelte.
Saken er behandlet av Teknisk komité og styret i NSSF i mai 2016. Gjermund Hol,
styremedlem i NSSF, gikk gjennom styrevedtaket og saken bortfaller.
•

Saken bortfaller.

SAK 7

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

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
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.

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
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Innsatsområde 5 i LP, Arrangement: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 6 i LP, Marked, kommunikasjon og økonomi: enstemmig vedtatt
Innsatsområde 7 i LP, Samfunnsansvar: enstemmig vedtatt
Økonomisk prognose: enstemmig vedtatt
Styrets forslag til vedtak:
Langtidsplan for 2014-18 godkjennes. Økonomisk prognose tas til etterretning.
Disse har ordet i saken: Tore Bøygard, president i NSSF, Stig Flatebø, økonomisjef i NSSF,
Jan Henrik Bjørnstad, Oslo SSL, Erlend Slokvik, 1. visepresident Sport i NSSF, Arne Horten,
OS IL Skiskyttergruppa, Johanne Råde, Troms SSK, Stein Funderud, Meråker SSK.
Forslag til endring fra Johanne Råde, Troms SSK:
7. Samfunnsansvar
a)
Alle skiskytterklubber skal være Rent Idrettslag innen 2018.
•

Styrets forslag til vedtak med endringen fra Troms SSK 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

SAK 10

VALG

Valgkomitéen, ved leder Torfinn Løland, la fram følgende innstilling på valg av forbundsstyre,
kontrollkomité, og sanksjonsutvalg. Forbundsstyret ved styremedlem Eva Lillebakken la fram
innstilling på valg av ny valgkomité:
10.1 Forbundsstyret:
President
Visepresident Organisasjon
Visepresident Sport
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Erlend Slokvik
Heidi Skaug
Gjermund Hol
Hans Peter Olsen
Lisbeth Gederaas
Halvor Flatland
Arne Horten
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1.varamedlem
2.varamedl
•
•
•
•
•

Nils Inge GatØun
Heidi Hjeml

Valg av president ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon
Valg av visepresident organisasjon ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon
Valg av visepresident sport ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon
Valg av fire styremedlemmer ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon
Valg av varamedlemmer ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon

10.2 Kontrolilkomit h
Leder
Medlem
Medlem
1.varamedlem
2.varamedlem

Ole Martin Norderhaug
Trude Harstad
Bjøm Johnsen
Ellen Marie Øbjømsen
Jon Haugan

• Valg av konØkomite ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon
10.3 Sanksjonsutvalg
Leder
Nestleder
Medlem
1.varamedlem
2.varamedem

Terje Teksum
Karl Gustavsen
Ingrid Vedeler
Bernt Grimstvedt
Anne Grundnes Stelen

• Valg av sanksjonstilvalg ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon
10.4 Valgkomité
Leder
Medem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Torfinn Løland
Ninnii Jonsson
Bjøm Tore Arevik
Ingrid Lien Johnsen
Arne Rasmussen
Ole Østebø
Sidsel Mohoit
Monica Haisteinsiid
Gunnar Nossum
Bjørn Otto Rørvik

• Valg av valgkomite ble enstemmig vedtatt ved akldamasjon
Valgte delegater tit å undertegne protokollen:
Dato: 06 06 1(o

&sidfict^~~` ønK-Sissel Aase Stante

Stein Funderud
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