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ÅPNING

SAK 1

President i NSSF, Trond Damås, åpnet Tinget med sin tale til delegatene.
Presidenten ønsket spesielt Geir Kvillum fra Idrettsstyret velkommen. Kvillum
holdt deretter sin tale til tingdelegatene. ( Kvillum er kontaktperson for
skiskyting i Idrettsstyret og samtidig er han president i Padleforbundet.)

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER
Etter opprop ble de fremmøtte representantene godkjent.
Listen over representanter og gjester vedlegges.
45 stemmeberettigede representanter var tilstede ved åpningen. Dag 2 var det
44 stemmeberettigede tilstede.

SAK 2

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN OG
SAKSLISTE
Presidenten ønsket at diskusjonssaken som ligger utenfor selve sakslisten tas
mellom sak 8 og 9.
Forretningsorden og saksliste ble enstemmig godkjent med den endring som er
notert.

SAK 3

VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER,
REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS
Disse ble enstemmig valgt:
Dirigenter:
Grete Stensvold og Ole Martin Norderhaug
Sekretærer:
Per Røgeberg og Beate Sødal
Underskrive protokoll: Arne Haugli og Kari Nyhaven
Tellekorps:
Rigmor Ness, Frank Røym og Bjarne Oppegård

SAK 4

BERETNING
Dirigent Grete Stensvold gikk gjennom beretningen.
Følgende hadde bemerking til beretningen:
Halvor Flatland stilte spørsmål ved den satsingen som er gjort på jentesiden og
ønsket en utdyping på hva NSSF har gjort i forhold til dette satsingsområdet.
Presidenten gjorde rede for en del tiltak som er iverksatt og Roar Nilsen fulgte
opp ved å utdype informasjonen omkring følgende prosjekter (som har vært
gjennomført i løpet av de siste 2 år).
- gjennomføringen av egne jente- skiskytter-skoler (som har vært positivt)
- gjennomføringen av egne regionale samlinger for jenter
- subsidieringen av åpne juniorsamlinger for jenter (2 år)
- subsidiering av kurs for kvinnelige trenere
Det er en stor utfordring å få seniorjenter som ikke kommer på et forbundslag
til å fortsette.

2

Protokoll Tinget 2004
Styrets forslag til vedtak: Beretningen for 2002 – 2004 godkjennes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 5

REGNSKAP 2002 og 2003
Alf Koksvik redegjorde for regnskapet og gikk gjennom Revisors beretninger.
(Revisjonsberetningene for NSSF’s Fond for aktive idrettsutøvere lå ved
tingpapirene, men er ikke gjenstand for godkjennelse av Tinget).
i 2003.
Frank Eriksen redegjorde for forholdene rundt styrets valg av å plassere penger
i fond, og hvordan det har gått med midlene mens de har vært i fondet.
Årsregnskapene for 2002 og 2003 ble enstemmig godkjent.

SAK 6

INNKOMNE FORSLAG

6.1

Egne klasser for gutter 12 og 13 år
Forslaget ble reist av Sør-Trøndelag Skiskytterkrets og lød som følger:
”Fra og med sesongen 2004/2005 deles dagens klasse gutter 12 -13 år som
standard i to klasse, dvs i en 12 års klasse og en 13 års klasse.
Frank Røym fra Sør-Trøndelag innledet.
Bakgrunnen for forslaget var som følger:
Denne klassen er nå blitt meget stor. I Sør-Trøndelag har vi i denne klassen
hatt jevnt over mellom 40 og 60 løpere til start. Slike store klasser representerer
en utfordring i øvelser med mer enn en skyting. En annen ulempe er at de som
er første år i klassen har en stor overgang med at dette er første året de skyter
uten støtte. For mange kan det bli en brå overgang og det kan for noen medføre
dårlig motivasjon å hele sesongen å bli plassert fra nr. 30 og nedover.
Vi føler at klasse jenter 12-13 år ennå er for litenliten på kretsplan til å deles.
Styrets forslag til vedtak:

Saken oversendes det nye styret

Frank Eriksen begrunnet styrets bakgrunn for sitt forslag til vedtak.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6.2

Anskaffelse av tidtakerbrikker med tilhørende utstyr
Forslaget ble reist av Sør-Trøndelag Skiskytterkrets og lød som følger:
”Norges Skiskytterforbund anskaffer brikker med tilhørende utstyr som
ambulerer til de større renn. Dette for å kunne registrere mellomtidene og
sluttider på en effektiv, korrekt og enkel metode”
Frank Røym fra Sør-Trøndelag innledet.
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Begrunnelse for forslaget var som følger:
Både Trondheim og Sokna hadde i vinter under henholdsvis Norgescup og
Junior NM betydelige utfordringer i å få et mest mulig optimalt system for
tidtaking til å fungere. De foreliggende løsninger hadde sine klare
begrensninger. Får forbundet i gang et enkelt system som arrangørene kan
benytte seg av vil dette kvalitetssikre arrangementene betydelig og mye
unødvendig tid og penger kan forhåpentligvis spares for den enkelte arrangør.
Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes det nye styret.
Tore Bøygard begrunnet styrets forslag til vedtak.
For øvrig hadde følgende ordet: Roar Nilsen, Terje Mørkve, May
Christoffersen.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
6.3

Bjerkvik IF, organisatorisk tilknytning
Forslaget er reist av Nordland Skiskytterkrets og lød som følger:
”Bjerkvik og eventuelt andre klubber nord for Tysfjord, tilknyttes Troms
Skiskytterkrets, både sportslig, administrativt og organisatorisk”
Begrunnelse: Pr i dag er Bjerkvik IF sportslig tilknyttet Troms Skiskytterkrets,
mens klubben administrativt og organisatorisk er tilknyttet Nordland
Skiskytterkrets. Dette skaper unødvendig forvirring og uklarhet.
Nordland er et langt fylke og det er ikke alltid det passer å dele kretsene etter
fylkesgrensene. Administrativt, organisatorisk og sportslig tilknytning må være
den samme. Den delingen vi nå foreslår, blir brukt i mange sammenhenger, for
å forenkle hverdagen med reiser og arrangement.
Styrets forslag til vedtak: Bjerkvik IF – Skiskyting tilknyttes Troms
Skiskytterkrets.
Bodil Heskestad begrunnet styrets forslag til vedtak.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 7

FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Styrets forslag til vedtak: Dagens ordning og satser opprettholdes
Trond Damås begrunnet styrets forslag til vedtak.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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SAK 8

LANGTIDSPLAN 2002-2006 (med økonomisk prognose)
Trond Damås innledet.
Langtidsplan og økonomiske prognose foreligger som egne dokumenter. Styret
ønsket nå å gjøre følgende to endringer under hovedmål i den Langtidsplanen
som ble vedtatt på forrige ting:
•
•

Økning fra 1500 til 1700 lisensutøvere
Økning fra 250 til 280 deltakere i Hovedlandsrennet

Ellers var det ikke lagt opp til andre endringer.
Følgende hadde ordet: Stig Strand, Bjarne Oppegård.
Deretter informerte Alf Koksvik om den økonomiske prognosen og var innom
følgende punkt
- forholdet til hovedsponsor Vital
- bemanningssituasjonen
- forholdet til andre sponsorer/samarbeidspartere
- kostnadssiden (sponsorkostnad, arrangement, lønning av tillitsvalgte )
Videre hadde følgende ordet: Stig Strand, Alf Koksvik.
Styrets forslag til vedtak:
”Revidert langtidsplan for 2002-2006, godkjennes. Økonomisk prognose for
perioden 2004 - 2006 tas til etterretning.”
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 9

VALG
Halvor Flatland innledet med å legge frem Valgkomiteens innstilling til nytt
forbundsstyre og komiteer:
Følgende hadde ordet: Tor Vegar Kittilsrud, Trond Damås,
Følgende personer ble enstemmig valgt.

Forbundsstyret bestående av:
President,
1. Visepresident; organisasjon
2. Visepresident; sport
Styremedlem økonomi, markedsføring og PR:
Styremedlem rekruttering og breddeidrett
Styremedlem arrangement, reglement og anlegg:
Styremedlem utdanning og ungdomsidrett:
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Trond Damås
Bodil Heskestad
Frank Eriksen
Audhild Aune
Tore Bøygard
Stein Funderud
Jan Henning L’Abée-Lund
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Kontrollkomite
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Jon Oftedal
Leif Arne Hansen
Ole Martin Norderhaug
Ellen Marie Colbjørnsen
Frank Røym

Domsutvalg
Leder
Nestleder
Medlem,
1. varamedlem
2. varamedlem

Sverre Matberg
Anne Grundnes Steien
Jarle Tvinnreim
Wenche Daleng
Knut Echoff

Appellutvalg
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Halvard Colbjørnsen
Kjell Ingar Wesetrud
Sveinung Rundberg
Kjell Nordvik
Arnt Ove Johansen
Kjell Sæter
Tove Elvebakk

Valgkomite
Leder :
Medlem :
Medlem :
Medlem :
Medlem :

Elin Minde
Stig Strand
Elin Kampenhaug
Halvor Flatland
Geir Colbjørnsen

----------------------------Arne Haugli

pers vara
pers vara
pers vara
pers vara
pers vara

Siri Grundnes Holmboe
Jens Erik Nygård
Hildegunn F. Mikkelsplass
Tore Bryn
Arve Røste

---------------------------------Kari Nyhaven

Gardermoen, 19.Gardermoen juni 2004

Vedlegg:
1. Deltakerliste
2. Diskusjonssaker / uformell del
3. Langtidsplan for 2002 – 2006 med økonomisk prognose
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Diskusjonssaker/uformell del
UTMERKELSER
Under Tingmiddagen 18.6. 2004 ble det opplyst at Hans O. Kveli, tidligere president i NSSF,
er tildelt Norges Skiskytterforbunds Hederstegn og Otto Daniloff, Tana SSL, er tildelt Norges
Skiskytterforbunds Standard. Begge vil bli overrekt sine utmerkelser ved en passende
anledning.
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