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NORGES SKISKYTTERFORBUND
PROTOKOLL
FOR DET EKSTRAORDINÆRE FORBUNDSTING
17. JUNI 2000, TOPPIDRETTSENTERET, OSLO
ÅPNING

Presidenten i NSSF, Hans O. Kveli, åpnet Tinget med sin tale til delegatene.
Han orienterte for bagrunnen for å innkalle til ekstraordinært Ting, og at eneste sak var å ta
stilling til om man skulle gi åpning for bruk av inntil 3 mill. av Fondsmidlene for perioden 2000
og 2001.
Presidenten orienterte om Kollenlaugkonseptet og at VM’s økonomiske resultat ikke var et
isolert tiltak; men et prosjekt inneholdene BWC arrangement i 1998 og 1999 samt VM 2000.
Presidenten ga videre en forklaring på hvorfor det nå var viktig å kunne ha mulighet til å bruke
av tidligere oppsparte midler, da ”VM’s økonomiske resultatet” lå an til å bli vesentlig
dårligere en antatt. Man har i perioden 1998 – 2000 hatt som forutsetning at BWC og VM for
samme periode skulle gi et positivt resultat på 3,4 mill. når VM var gjennomført. Selv om
endelig resultat pr. dags ikke foreligger, kan man slå fast at overskuddet vil havne ett sted
mellom 1,5 og 2 mill. kroner. Dette vil få store konsekvenser på ordinær drift, hvis ikke
Fondsmidler blir trukket inn i ordinær drift for årene 2000 og 2001. Som kjent er allerede 2
mill. brukt til ordinær drift for perioden 1998-1999, og det er lagt inn 1 mill. i 2000 budsjettet.
Rammevilkårene er altså endret seg fatalt siden Tinget for ett år siden.
Man kan selvfølgelig spørre seg hvorfor det økonomiske resultatet ble slik, men
dette vil styret informere nærmere om når endelig rapport foreligger.

SAK 1

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER
Etter opprop ble de fremmøtte representanter godkjent. Listen over representanter og gjester
vedlegges.
32 stemmeberettigede representanter var tilstede ved åpningen.

SAK 2 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN OG SAKLISTE
2.1
Forretningsorden ble enstemmig godkjent.
2.2
Saksliste enstemmig godkjent.
SAK 3

VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REPRESENTANTER TIL Å
UNDERTEGNE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS
Disse ble enstemmig valgt:
Dirigenter:
Tore Bøygard
Sekretærer:
Per Haukedalen og Per Røgeberg
Underskrive protokollen:
Tore Torgersen og Venke Tjørhom
Tellekorps:
Knut Skjelbreid og Knut Strand

SAK 4

NSSF’s STYRE BER TINGET OM FULLMAKT TIL Å BRUKE INNTIL KR. 2 MILL.
AV BUNDET KAPITAL FOR ÅRENE 2000 – 2001.
Det vises til åpningstalen til Presidenten, som dannet utgangspunktet for diskusjonen I tillegg
ble rapport fra Kontrollutvalget opplest av Dirigent Tore Bøygard. Rapport legges ved
protokollen.
Etter presidentens innlegg og opplesning av rapporten fra Kontrollkomiteen, ga flere
delegater klart uttrykk for at det var kritikkverdig av styret å ikke informere om den
økonomiske situasjonen på forhånd. Flere mente at hele forutsetningen for evt. å åpne bruk av
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Fondsmidlene nå var endret.
Det refereres ikke fra alle innlegg, men hovedargumentene fremkommer av referatet:
Troms v/Frank Eriksen:
Representanten ga klart uttrykk for at forutsetningen for å åpne bruk av Fondsmidler, var å
øremerke en del av dette til Regionsatsning. Det var nå skapt store forventninger ute i
skiskytter Norge ut fra tidligere signaler gitt av styret, at det ville være svært uheldig og
demotiverende å reversere på dette nå. Flere delegater ga utrykk for å være enig i dette.
President:
Ga forståelse for argumentasjonen, men påpekt ytterligere at den økonomiske situasjonen var
vesentlig endret siden det såkalte ”Meråkermøte” i NM, hvor man fortsatt trodde at VM
skulle nå sitt økonomiske resultat.
Troms v/Frank Eriksen:
Poengterte at dette dreide seg ikke om noe kritikk av VM og den jobben som er gjort. Men sto
klart fast på at nå måtte det tas et økonomisk og faglig ansvar sentralt for at Regionmodellen
ble noe mer enn bare prat.
Sør-Trøndelag v/Stig Strand:
Ba Tinget om å få 15. min pause til å kunne diskutere hav kretsen nå sto for i saken, siden de
mente at forutsetningene for hele problemstillingen nå var endret i forhold til det de trodde
når Tinget ble åpnet. Pause innvilget, da flere ga utrykk for det samme behovet.
Etter pause:
Sør-Trøndelag v/Stig Strand/Kjell Ove Oftedal:
Savner helhetlig sportslig stasningsmodell – fra junior og opp til elite. Regionmodell vil være
ett viktig element i dette arbeidet, og må derfor øremerke midler til denne satsningen. Mye av
det forarbeidet som er gjort er bra – nå må man få iverksatt dette. Viktig også at midlene som
øremerkes til regionsatsning, ikke går til en region koordinator, men direkte til regionene.
Aust-Agder v/H. Colbjørnesen:
Enig at det må øremerkes midler til regioner nå. Imidlertid viktig å bygge opp et nytt fond
etter 2002.
Akersus v/Svein Lund:
Ga uttrykk for uenighet om å øremerke midler i den situasjonen NSSF er i nå. Imidlertid enig
i satsningen på regioner, men kompetanseutvikling og samhandling viktigere enn bare
tilførsel av økonomi. Flere kretser ga utrykk for samme synspunkt.
Det ble etterlyst fra flere delegater hvilke konsekvenser det ville få for ordinær drift å ikke
bruke oppsparte midler til ordinær drift:
President, generalsekretær og sportssjef:
Det finnes få muligheter til innsparinger på annet enn sportslig satsning elite (trening- og
konkurranseaktivitet). Generalsekretær påpekte at situasjonen kan bli så prekær hvis
Fondsmidler ikke overføres ordinær drift, at det kan bli aktuelt med oppsigelser. Sportssjef
Roar Nilsen poengterte sterkt at det var uriktig å øremerke penger til drift regioner hvis dette
fikk store konsekvenser for det sportslige tilbudet til landslagene. Mente at det kunne gjøres
mye på kompetanseutvikling/samarbeid med regionene uten at dette nødvendigvis trengte koste
mye. I tillegg har styret pålagt ham å jobbe mer nasjonalt nettopp med tanke på bedre
samarbeidet på kompetanseutvikling i skiskytter Norge.

Mote slutten av diskusjonen, ble det fremmet flere forslag fra forskjellige representanter, men
enighet om å samle seg om å stemme over følgende følgene to forslag:
Forslag 1 fra NSSF’s styre:
NSSF’s styre ber Tinget om fullmakt til å bruke inntil kr. 2 mill. av bundet kapital for årene
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2000 – 2001.
Forslag 2 fra S-Trøndelag ssk:
NSSF’s styre får fullmakt til å bruke inntil kr. 3 mill. av egenkapitalen for årene 2000 og
2001. Av disse midlene øremerkes kr. 300.000,- pr. år til regionsatsning og kr. 200.000,- i
sesongen 2000/2001 og kr. 200.000,- i sesongen 2001/2002.
Tinget ber adm./styret snarest utarbeide en plan med sikte på at Fondet skal bygges opp igjen
til kr. 4. mill. fra år 2002.
Vedtak:

Forslag 2 fra S-Trøndelag vedtatt med 21 stemmer mot 11 stemer for
forslag fra styret.

Vedlegg:

Deltagerliste
Beretning fra Kontrollkomiteen - 1999

Protokoll godkjent og underskrevet:

Dato: …………………………………

Dato: ………………………………

……………………………………….
Tore Torgersen

…………………………………….
Venke Tjørhom

