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ÅPNING: Åpning og eventuelle hilsningstaler 
NSSF fungerende president Gjermund Hol åpnet det ekstraordinære tinget. Han fortalte at 
president Erlend Slokvik har takket ja til en ny jobb som sportssjef i Norsk Friidrett, dette er 
et arbeid som ikke er forenelig med å være president i Norges Skiskytterforbund. Erlend 
valgte derfor å trekke seg fra sitt verv i september 2018. Gjermund Hol har fungert som 
president fram til dette ekstraordinære tinget. 
 
 
SAK 1 GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER 
  

1. Navneopprop, se vedlagte navneliste 
2. Samtlige fullmakter er godkjent 
3. Antall stemmeberettigede 34 

 
SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG 

FORRETNINGSORDEN 
 
2.1  Innkalling 
Innkallingen godkjent. 
 
2.2 Saksliste 
Saklisten godkjent 
 
2.3  Forretningsorden 
Forretningsorden godkjent 
 
 
SAK 3  VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER, REPRESENTANTER 

TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS 
 
Dirigent: Tore Bøygard 
 
Referenter: Therese Engebråten og Marian Lyngsaunet 
 
To representanter til å undertegne protokollen: Ottar Øygard og Bente Bredalen 
 
Tre representanter til tellekorps: Per Arne Botnan, Steinar Barmen og Vibeke Bønå 
 
 
 
 
SAK 4 INNKOMNE FORSLAG  
4.1  Presidentens godtgjørelse  
 
Konstituert generalsekretær Stig Flatebø la fram saken. 
Det foreslåes en økning av styregodtgjørelsen til presidenten i Norges Skiskytterforbund. 
 
 
 



Norges Skiskytterforbunds ting 2018  Protokoll 

- 2 - 
 

Saksgrunnlag: 
På Norges Skiskytterforbunds 19. ordinære forbundsting i 2016 ble det gjort endringer i 
styregodtgjørelsen til styret i Norges Skiskytterforbund. Det ble da gjort en justering på 
honoraret til visepresidentene, basert på økt arbeidsmengde. Dagens gjeldende satser er 
derfor som følger: 

 

President                       150 000  

Visepresident Sport                         30 000  

Visepresident Organisasjon                         30 000  

Styremedlem                         15 000  

Styremedlem                         15 000  

Styremedlem                         15 000  

Styremedlem                         15 000  

1. Varamedlem                                  -    

2. Varamedlem                                  -    

Årlig fast styrehonorar                       270 000  
    

Møtegodtgjørelse                           1 000  

  

 
Ut i fra en oppdatert vurdering basert på arbeidsmengden som blir lagt ned, spesielt i 
presidentrollen, foreslås det herved å øke presidenthonoraret. Forbundets president legger 
ned veldig mange timer for å utøve sin rolle på en så god måte som mulig. Dette 
innbefatter utstrakt reisevirksomhet i forbindelse med møter og representasjon, mange 
timers arbeid med diverse saker som forbundet må behandle og ta stilling til, stadige 
mediehenvendelser og en rekke andre oppgaver. Dette har bare tiltatt i omfang de senere 
årene.  
 
Flere forbund, deriblant Norges Idrettsforbund, Norges Skiforbund og Norges 
Fotballforbund har i dag heltidsansatte presidenter. Dette gir nok et bilde på hvor 
arbeidskrevende et slikt verv kan være. Også for vårt forbund har dette blitt så krevende at 
det vanskelig lar seg kombinere med en normal fulltidsjobb. Vi mener derfor at dette bør 
tydeliggjøres ytterligere i godtgjørelsen til vår president. 
 
En fornuftig måte å synliggjøre arbeidsmengden som ligger i vervet, er å se på en prosent 
av et heltidsengasjement. Ved å kompensere presidenten 20 % av vedkommende sin 
normale lønn, viser man både skiskytterorganisasjonen og presidentens arbeidsgiver, at 
dette er et verv som tar tid og derfor legger opp til å kompensere for den ansattes fravær. 
 
Forbundet er samtidig av den oppfatning av at styrevervet skal være et frivillig, politisk 
verv. Det vil si at man ønsker en nøktern honorering, uansett valg av president. For å sikre 
dette, foreslås det derfor et tak oppad til kr. 300 000. I tilfeller der 20 % utgjør mindre enn 
dagens gjeldende sats på 150 000 kr., foreslås det at vervet honoreres med 150 000 kr. 
 
Følgende styrehonorar foreslås gjeldende fra ekstraordinært ting 2018: 

 

President 

  20 % av ordinær lønn  

(Honoraret skal ikke ende under 150 000 kr.  

og heller ikke overstige 300 000 kr.) 
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Visepresident Sport                                                                                                       30 000  

Visepresident                                                                                                       30 000  

Styremedlem                                                                                                       15 000  

Styremedlem                                                                                                       15 000  

Styremedlem                                                                                                       15 000  

Styremedlem                                                                                                       15 000  

1. Varamedlem                                                                                                                -    

2. Varamedlem                                                                                                                -    

     

Møtegodtgjørelse                                                                                                         1 000  

   

 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Tinget vedtar konstituert generalsekretærs forslag til presidentens godtgjørelse. 
 
Kretsleder i Nord-Trøndelag Skiskytterkrets Geir Aspenes hadde ordet i saken. 
Han ønsket å belyse spørsmålet om at det er riktig å ta utgangspunkt i personlig lønn. 
Presidentvervet er likt for alle og kan være uavhengig av personlig lønn. 
Reiser ikke et annet forslag en det styret har foreslått. 
 
Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 

 
SAK 5  VALG 
Torfinn Løland, medlem i valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling på valg av ny 
president og ny 2. vara. 
 
På NSSFs 20. ordinære ting våren 2018, ble Erlend Slokvik gjenvalgt som president for de 
neste to årene. I begynnelsen av september ble han tilbudt stillingen som Sportssjef i 
Norges Friidrettsforbund. Denne stillingen lar seg vanskelig forene med det å være 
president i Norges Skiskytterforbund. I samråd med resten av styret, valgte derfor Erlend 
Slokvik å trekke seg fra presidentvervet med virkning fra 17. september 2018. 
Visepresident Gjermund Hol ble konstituert som president, men styret mente at med så 
lang tid igjen av inneværende tingperiode, ville det være mest riktig å velge en ny 
president på et ekstraordinært ting. Valgkomiteen ble derfor engasjert. 
 
Med denne bakgrunn la valgkomiteen fram følgende innstilling på valg av ny president og 
nytt 2. varamedlem. 
Valgkomiteens innspilling innebefatter internt opprykk av flere posisjoner i styret.  
Arne Horten rykker opp fra styremedlem til president, Bjørn Jonsson vil da automatisk 
rykke opp fra 1. varamedlem til fast styremedlem. Marie Hov vil som en følge av det overta 
som 1. varamedlem. 
 
• Innstillingen tilfredsstiller lovens krav til kjønnsfordeling, valgbarhet og rangering. 
• Alle kandidater er forespurt og villige.  
• Innstillingen er enstemmig 
• Alle innstilte er informert om eget kandidatur.  
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5.1 Forbundsstyret:  
President:    Arne Horten (ny president – nåværende styremedlem)  
2. varamedlem:                       Håkon Engstu (ny) 
 
Arne Hoten og Håkon Engstu presenterte seg for tingforsamlingen. 
 
Kretsleder i Nord-Østerdal Skiskytterkrets Amund Leren hadde ordet i saken og støttet 
Arne Hortens kandidatur som ny president. 
 
       
Valgkomiteens forslag til valg av Arne Horten som ny president ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomiteens forslag til valg av Håkon Engstu som ny 2. varamedlem ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Styret i Norges Skiskytterforbund består nå av følgende: 
President     Arne Horten 
Visepresident Sport   Gjermund Hol 
Visepresident Organisasjon  Heidi Skaug 
Styremedlem    Bjørn Tore Årevik 
      Lisbeth Gederaas 
      Tore Rynning-Nielsen 
      Bjørn Jonsson 
1. varamedlem    Marie Hov 
2. varamedlem   Håkon Engstu 
 
 
 
 
 
Valgte delegater til å undertegne protokollen. 
 
 

 
 
 
Vedlegg1 Delegatliste 
 


