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ÅPNING: Åpning og hilsningstaler 
NSSFs president, Tore Bøygard, åpnet Tinget med sin hilsningstale. 

Jorodd Asphjell, visepresident i NIF, hilste Tinget og presenterte NIFs arbeid. 

Heidi Skaug, Det Frivillige Skyttervesen, hilste Tinget. 

 
 

SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 
1. Navneopprop, se vedlagte navneliste 

2. Samtlige fullmakter godkjent 

3. Antall stemmeberettigede: 49 

 
 

SAK 2 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN OG SAKLISTE 
  2.1 Forretningsorden godkjent 

  2.2 Saklisten godkjent 

 
 

SAK 3  VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, 
REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE 
PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS 

Dirigenter:    Wenche Flaa Eieland og Halvard Colbjørnsen 

Sekretærer:    Marie Beate Rise og Lene Moen Tønnesen 

Undertegne protokoll: Heidi Skaug og Bjørn Jonsson 

Tellekorps:    Vegar Rolfsrud, Ole Kristian Stoltenberg og Stig Flatebø 

 

 
SAK 4 STYRETS BERETNING 2010 - 2012 
Marian Lyngsaunet innledet. 
 
Disse hadde ordet i denne saken: Tore Wold, Tore Bøygard. 

 
Styrets forslag til vedtak:  Beretningen for 2010 – 2012 godkjennes 
 

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 5 REGNSKAP 2010 OG 2011 
Axel Krogvig innledet og pekte på at NSSF har meget god økonomistyring. 

Hans Peter Olsen kommenterte en skrivefeil i beretningen fra Kontrollkomitéen.  

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for 2010 og 2011 godkjennes 

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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SAK 6 INNKOMNE FORSLAG 
 
6.1 Lovendringsforslag: Revidering av NSSFs lov 
Det første forslaget er reist av styret og lød som følger: 

Med bakgrunn i idrettstinget i 2011, hvor lovnormen for særforbund ble revidert og 

endret, må NSSFs lov revideres tilsvarende for å kunne bli godkjent av NIF. NSSF er 

som medlem av NIF lovpålagt å ha godkjent lov.  

 
Generalsekretær Rakel Rauntun innledet saken på vegne av styret. 
 
Det andre lovendringsforslaget er reist av Nord-Trøndelag Skiskytterkrets og lød 
som følger:  
NTSSK foreslår at kravet til lisensbetalere fjernes, men at det settes krav til at laget må ha 

vært tilsluttet Norges Skiskytterforbund de siste 12 månedene.  

Disse hadde ordet i denne saken:  
Astrid Johansen informerte om at Nord-Trøndelag Skiskytterkrets trekker sitt forslag 
siden dette ivaretas i styrets forslag.  
Hans Peter Olsen framsatte forslag til vedtak på vegne av Oslo og Akershus 
Skiskytterkrets. 
 
Øvrige kommentarer: Sidsel Moholdt, Rakel Rauntun, Alf Bernt Jørgensen, Per 
Maltun, Bjørn Jonsson, Tore Bøygard. 
 
Styrets forslag til vedtak:  Ny lov for NSSF vedtas som vist i vedlegg. Forslaget fra 

Nord-Trøndelag Skiskytterkrets ivaretas i den nye loven. 
 
Forslag til vedtak fra Oslo og Akershus Skiskytterkrets: 
På forbundstinget møter med stemmerettt 

 Forbundsstyret  

 En representant fra hver krets 

 Representanter fra lagene etter følgende skala: 
o 1 representant for medlemstall til og med 30 
o 2 representanter for medlemstall fra 31 t.o.m. 100 
o 3 representanter for medlemstall over 100 

 

 Styrets forslag ble vedtatt mot 7 stemmer. 
 

6.2 Lovendringsforslag: Revidering av NSSFs markedsbestemmelser 
Forslaget er reist av styret og lyder som følger:  
Med bakgrunn i revideringen på Idrettstinget i 2011, har vi samtidig med revideringen 
av NSSFs lov, også revidert og oppdatert NSSFs markedsbestemmelser.  
 
Generalsekretær Rakel Rauntun innledet saken på vegne av styret.  
 
Styrets forslag til vedtak:   Nye markedsbestemmelser for NSSF vedtas som vist i 

vedlegg. 
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Disse hadde ordet i denne saken: Per Maltun, Stein Funderud, Bjørn Jonsson, Rakel 
Rauntun, Tore Bøygard, Torfinn Løland, Kjell-Ove Orderud Skare.  
 
Styret la til en setning i forslaget til endringer i markedsbestemmelsene på grunnlag 
av innspill rundt saken: 
”Ved utlysning av arrangement skal forbundets betingelser for arrangøren gjøres 
kjent.”  
 
Styrets nye forslag til vedtak:  Nye markedsbestemmelser for NSSF vedtas som 

vist i vedlegg med tillegg. 
 

 Styrets forslag til vedtak med den klargjøring som ble foreslått ble enstemmig 
vedtatt. 

 
 
6.3 Bunden egenkapital 
Forslaget er reist av styret og lyder som følger:  

Forbundets totale egenkapital (EK) har de siste to årene økt betraktelig som følge av 

solide regnskapsoverskudd. Samtidig har aktiviteten og antall årsverk økt. 

Styret foreslår på bakgrunn av dette å binde EK på et nivå som kan sikre drift av 

forbundet etter at en eventuell krisesituasjon har oppstått. Styret kan her gå inn og 

vedta hvilke oppgaver og funksjoner som skal prioriteres. Bunden EK skal kun løses 

av et ordinært eller ekstraordinært ting. 

Fri EK skal kunne disponeres av styret til prosjekter med referanse til vedtatte mål i 

gjeldende langtidsplan. Styret skal utarbeide detaljerte kriterier for tildeling til 

øremerkede prosjekter 

 
Generalsekretær Rakel Rauntun innledet saken på vegne av styret.  
  
Styrets forslag til vedtak: Bunden EK skal være på 7 000 000,- Styret skal vedta 

kriterier for bruk av fri EK.   
 

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

6.4 Regionsinndeling i NSSF   
Forslaget er reist av Buskerud SSK og lyder som følger: 
Anmodning om at tinget ber Skiskytterforbundet om å utrede alternative inndelinger 

av regionene. 

Jarle Tvinnereim innledet saken på vegne av styret.  
 
Disse hadde ordet i denne saken: Torfinn Løland. Løland leverte på vegne av Agder 
Skiskytterkrets et forslag som også ble levert i 2010 rundt samme tema. Forslaget 
Leveres som et innspill til videre behandling av styret, og ikke som et forslag det skal 
stemmes over.  
 
Øvrige kommentarer: Tore Bøygard 
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Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes det nye styret og settes opp som 

temasak under ledermøtet i 2013, for deretter å vurderes 
som en eventuell tingsak i 2014. 
  

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 

 

SAK 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT 

Dirigent Halvard Colbjørnsen informerte om at satsene p.t. er kr. 0,- 

Styrets forslag til vedtak: Dagens ordning og satser opprettholdes 

Innspill fra salen om at det opplyses i framtidige hovedsaksdokument om gjeldende 

satser.  

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 8 RULLERING AV LANGTIDSPLAN 2010 – 2014 MED 
ØKONOMISK PROGNOSE 

Tore Bøygard innledet saken på vegne av styret.  
 

Bredde og rekruttering (innsatsområde 2 i LP 2010-14) 
 
Delmål: Aktive skiskyttere. Mål: 2200 lisensutøvere.  

Det ble vist til tall fra idrettsregistreringen. Det er en viss økning de to siste årene 

(2010 og 2011) for 12 år og yngre. Dette kan tilsi at det blir flere lisensutøvere de 

neste to årene. 

For å få flere lisensutøvere er det nødvendig å øke deltakere på skiskytterskolen. 

Her er det et spørsmål om hvor mange rekrutter klubbene klarer å ta hånd om. 

Måltallet 2200 lisenser virker likevel noe høyt. Rekruttering og trenerresurser må 

sees i sammenheng. 

 

Disse hadde ordet i denne saken: Hans Peter Olsen. 

 

Styrets forslag til vedtak: Styret innstiller overfor tinget å redusere måltallet for antall 
lisensutøvere fra 2200 til 2000 hvorav minst 1/3 skal være 
jenter. 

 

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Tiltak B: Startende på hovedlandsrenn 

Antall lisenser i alderen 13-16 år har gått noe ned de siste 4 årene. 

Det virker urealistisk med mål om 430 startende på HL 2014.  



Tinget 2012                                                                                                                                                    Protokoll                                                                                                                                       

 

 

6 
 

Styrets forslag til vedtak:  Styret innstiller overfor tinget å endre tallet til 400 
startende hvorav minst 1/3 jenter.  

 

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Tiltak C: Startende på NM junior 

Ut ifra lisensutøvere i klasse 13-16 er det ikke trolig med stor økning i antall startende 

i klasse junior. 

450 startende på NM jr. virker noe for høyt, men NM jr. på Østlandet i 2014 kan gjøre 

at de fleste juniorene deltar.  

Styrets forslag til vedtak:  Styret innstiller overfor tinget å endre tallet til 425 
startende, hvorav minst 1/3 jenter.  

 

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Delmål: Statkraft Young Star Treningsløftet, under pkt. strategi: 

Det står i langtidsplanen at sentrale samlinger og regionale samlinger skal 

arrangeres i første del av planperioden. Styret mener at effekten av sentrale og 

regionale samlinger for Statkraft Young Star Treningsløftet er så positivt at det 

foreslås å videreføre ordningen fram til 2014. Samtidig er det fortsatt et 

utviklingspotensiale på regionssamlingene sett på landsbasis. 

Disse hadde ordet i denne saken: Tore Wold fremmet forslag fra Inderøy og Nord-
Trøndelag Skiskytterkrets.  
 
Øvrige kommentarer: Rakel Rauntun, Alf Bernt Jørgensen, Tore Bøygard, Kristian 
Svaland, Roar Nilsen, Bjørn Tore Årevik.  
 

Styrets forslag til vedtak: Styret innstiller overfor tinget å fortsette med dagens 
ordning med både sentrale og regionale samlinger i 
kommende tingperiode for Statkraft Young Star 
Treningsløftet. 

 
Forslag til vedtak fra Inderøy og Nord-Trøndelag Skiskytterkrets: 
Dagens ordning med sentrale YS-samlinger opphører. Ressursene skal brukes til å 
styrke regionale tiltak og samlinger i kommende tingperiode 
 

 Styrets forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Anlegg (innsatsområde 4 i LP 2010-14) 

Under tingperioden 2010-12 er det startet et utredningsarbeid på fullelektroniske 

skiskytterskiver. Det er naturlig å inkludere dette i et nytt tiltak C under 

innsatsområdet anlegg. 

 

Disse hadde ordet i denne saken: Stein Funderud fremmet forslag på vegne av 

Meråker SSK.  
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Øvrige kommentarer: Kjell-Ove Orderud Skare, Tore Wold, Bjørn Jonsson, Jarle 

Tvinnereim. 

Styrets forslag til vedtak: Styret innstiller overfor tinget at følgende nytt tiltak C tas 

inn i rullering av langtidsplan 2010-14: 

Nytt tiltak C: Utvikling av fullelektroniske skiskytterskiver. 

Forslag til vedtak fra Meråker SSK:  
Utvikling av fullelektroniske skiskytterskiver som kan benyttes på alle typer 
selvanvisere.  
 

 Meråker SSKs forslag til vedtak ble vedtatt mot 23 stemmer. 
 

Arrangement (innsatsområde 5 i LP 2010-14) 

Delmål Arenaproduksjon 

I tingperioden er tiltak C under arenaproduksjon oppnådd. Det er ønskelig å fortsette 

utviklingen av arenaproduksjonen til å inkludere streaming av resultat, lyd og bilde. 

Disse hadde ordet i denne saken: Hans Peter Olsen, Tore Bøygard 
 
Styrets forslag til vedtak: Styret innstiller overfor tinget å endre tiltak C som følger: 

C. Legge til rette for streaming av resultater, lyd og bilde 
fra storskjermproduksjon. 
 

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Organisasjon (innsatsområde 6 i LP 2010-14) 

Delmål etikk: 

Etiske retningslinjer er utarbeidet og vedtatt i styremøte 6 2010-12 sak 35, og 

godkjent på ledermøtet i mai 2011. 

Styrets forslag til vedtak: Styret innstiller overfor tinget å endre ordet ”utarbeide” til 

”innarbeide”. 

 Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Delmål økonomi: 

Målsettingen om 10 % økning av inntekter og EK i langtidsplanperioden er allerede 

nådd.  

Disse hadde ordet i denne saken: Per Maltun fremmet forslag på vegne av Fossum 

IL.  

Øvrige kommentarer: Kjell-Over Orderud Skare, Rakel Rauntun, Axel Krogvig. 

Styrets forslag til vedtak: Styret innstiller overfor tinget å endre målet i kommende 

tingperiode som følger: 

NSSFs inntekter skal økes med min. 10 % i kommende 

tingperiode, og egenkapitalen skal styrkes forholdsmessig. 
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Tiltak c) endres til aktivitet / administrasjon 75 / 25 

Økonomisk prognose for perioden 2012-14 er endret ihht 

justert mål. 

Forslag til vedtak fra Fossum IF: 

NSSF skal inngå avtaler med nye sponsorer/samarbeidspartnere. Avtalene skal 

medføre en økning av sponsorinntektene på 10 % år over år, og egenkapitalen skal 

styrkes forholdsmessig. 

Tiltak c) endres til aktivitet / administrasjon 75 / 25 

Økonomisk prognose for perioden 2012-14 er endret ihht justert mål.    

Forslag fra styret til endring av innstilling til vedtak:  

Styret innstiller overfor tinget å endre målet i kommende tingperiode som følger: 

NSSFs inntekter skal økes med min. 10 % i kommende tingperiode, og 

egenkapitalen skal styrkes forholdsmessig. 

Tiltak c) endres til aktivitet / administrasjon minimum 75 / maksimum 25 

Økonomisk prognose for perioden 2012-14 er endret ihht justert mål. 

 Styrets nye forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer. 

 

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 
Valgkomiteens leder, Torfinn Løland, la fram følgende innstilling på valg av 
forbundsstyre, kontrollkomité og sanksjonsutvalg: 

10.1 Forbundsstyret:  
President    Tore Bøygard 
1. visepresident Sport  Erlend Slokvik 
2. visepresident Organisasjon Marian Lyngsaunet 
Styremedlem    Hans Peter Olsen 
Styremedlem    Eva Lillebakken 
Styremedlem    Axel Krogvig 
Styremedlem    Jarle Tvinnereim 
1. Varamedlem   Gjermund Hol 
2. Varamedlem   Heidi Munch Starheim  
 
10.2 Kontrollkomité 
Leder     Jon Oftedal 
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Medlem    Marit Hjelle 
Medlem    Ole Martin Norderhaug 
1. Varamedlem   Ellen Marie Colbjørnsen 
2. Varamedlem    Bjørn Johnsen 
 
10.3 Sanksjonsutvalg   
Leder     John Olav Lund 
Nestleder    Arve Hafsås 
Medlem    Heidi Hjemli Nyvoll 
1. Varamedlem   Anne Grundnes Steien  
2. Varamedlem   Erik Vangsnes 
 
Valg av president og 1. og 2. visepresident 

 Valg av president og 1. og 2.visepresident ble enstemmig vedtatt.  
 
Valg av styremedlemmer 
Disse hadde ordet i saken: Mona Mikalsen Myhre reiste forslag fra Region Nord 
 
Øvrige kommentarer: Astrid Johansen, Ingrid Lien Johnsen 
 
Forslag fra Region Nord:  
Etter valgkomiteens innstilling har Region Midt den nordligste representanten i styret. 
Det vil si at 150 mil av landet ikke er representert. Vårt forslag er at Gjermund Hol går 
inn som styremedlem og at Hans Peter Olsen blir 1. varamedlem.  
 

 Region Nords forslag vedtatt. 26 stemmer for Region Nords forslag. 22 
stemmer for valgkomiteens innstilling. 1 blank stemme.  

 
Valg av varamedlemmer: 
Nytt forslag til varamedlem: Hans Peter Olsen. 
  

 Valg av varamedlemmer ble enstemmig vedtatt.  
 
Nytt forbundsstyre ble som følger:  
President    Tore Bøygard 
1. visepresident Sport  Erlend Slokvik 
2. visepresident Organisasjon Marian Lyngsaunet 
Styremedlem    Gjermund Hol  
Styremedlem    Eva Lillebakken 
Styremedlem    Axel Krogvig 
Styremedlem    Jarle Tvinnereim 
1. Varamedlem   Hans Peter Olsen 
2. Varamedlem   Heidi Munch Starheim  
 
Valg av kontrollkomité: 
 

 Valg av ontrollkomité ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg av sanksjonsutvalg: 

 




