NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo

Tlf 21 029000 – faks 21 029002

STYREMØTE NR. 11, 2006 – 08
28. januar 2008
Telefonmøte

Oslo, 28. Januar 2008 – R.R.
PROTOKOLL

Til stede:

Tore Bøygard, Frank Eriksen, Stein Funderud, Jan Henning L'AbéeLund, Terje Mørkve, Anne Berit Gjermundshaug, Alf Koksvik, Rakel
Rauntun. Innleder: Ingvild B Berg (NSF)
Forfall: Wenche Flaa-Eieland

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER
Sak 77:

Samarbeidsprosjekt initiert av Norges Skiforbund
vedr. klima- og miljøprosjekt 2008-2011
Saken bygger på sak 56 som ble behandlet på styremøte 7 15-16. august 2007.
Skiforbundet har siden den gang jobbet videre med prosjektet, som har resultert i en
konkret prosjektsøknad. Klimaendringene har de siste årene kommet til syne
gjennom mangelen på snø, noe som fører til direkte konsekvenser for skiidretten for
å kunne tilrettelegge for aktivitet.
Styret vektla at skiidrettene i et samarbeidsprosjekt gjennom konkrete prosjekter kan
klare å skape et stort engasjement i hele organisasjonen der hver enkelt kan være en
bidragsyter for et bedre miljø. Styret var i tillegg tydelige på at skal vi oppnå
engasjement i organisasjonen må prosjektet fokusere på konkrete mål som
gjenspeiles nedover i organisasjonen, med fokus på de utfordringene våre klubber og
lag står overfor.
Vedtak:

Styret vedtar å bevilge kr. 50 000,- til samarbeidsprosjekt innen
klima og miljø for skiidretten for prosjektåret 2008. Følgende
forutsetninger skal gis for bevilgingen:
- At NSSF er representert i styringsgruppen for prosjektet
- At prosjektstillingen primært skal jobbe mot målgruppen;
klubber og kretser innen skiidretten, der felles definerte
prosjektmål skal søkes gjennomført i både ski- og
skiskytterklubber.
- Årlig rapportering i prosjektet hvor hovedansvaret ligger hos
NSF. Prosjektrapporteringen vil ligge til grunn for senere
bevilgninger til prosjektet
- At øvrige samarbeidspartnere som NSF har søkt midler
hos, gir sin tilslutning til prosjektet.

Merknadsfrist:

Tirsdag 29. januar 2008

Videre møteplan:
Tid
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ultimo april
29. mai

Sted
Holmenkollen
Gardermoen
Rica Ishavshotell, Tromsø

Møte
nr. 11 2006-08
nr. 12 2006-08
nr. 13 2006-08
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30.05-02.06
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