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STYREMØTE NR. 4, 2006 – 08 
9. februar 2007 
Sted: Anstiz Heufler Hotell, Anterselva        Anterselva, 10. februar.2007 –R.R. 
 

PROTOKOLL 
 
Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Frank Eriksen, Stein Funderud, 

Jan Henning L'Abée-Lund, Terje Mørkve, Anne Berit Gjermundshaug, 
Alf Koksvik, Rakel Rauntun.  

 
 
 
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

Sak 24: Godkjenning av protokoll styremøte 3 2006-08 godkjent 
 
 
 Sak 25:  Tildeling av NM senior 2009 
På grunn av at det innen tidsfristen ikke var søkere på NM senior 2009, ble NM 
senior lagt ut som åpen søknad fra hele landet. Det var kommet inn fire søknader til 
administrasjonen på NM senior i 2009 innen ny tidsfrist 15.01 2007: 

1. Vingrom IL 
2. Tana Skiskytterlag 
3. Tingelstad SSK / Søndre Ål Sportsklubb 
4. Drangedal SSL / Drangedal IL 

 
 

Vedtak:   Vingrom IL  tildeles NM senior  2009  
   
   

 
 Sak 26: Budsjettprognose 2006 
Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.12. 2006 ble lagt fram av administrasjonen. P.t er 
det for mange usikkerhetsmomenter i regnskapet, da flere prosjekter ikke er sluttført. 
Administrasjonen foreslår å ta vedlagte regnskapsrapport til etterretning, samt at 
oppdatert regnskapsrapport sendes styret på e-post så snart som mulig. En grundig 
gjennomgang av regnskapet gjøres på neste styremøte i april. 
 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte i april 2007. Styret ber om å få 
tilsendt et forslag til periodisering av sponsorinntekter så snart 
dette er utarbeidet av administrasjonen. 

 
 
 

 Sak 27:  Hovedbudsjett 2007 
Hovedbudsjettet for 2007 må sees opp mot regnskapsresultatet for 2006. Saken 
utsettes derfor til neste styremøte når regnskapet er sluttført. En grundig 
gjennomgang av regnskap 2006 og budsjett 2007 skal gjøres på styremøtet i april. 



Administrasjonen bes også om å levere en grovskisse på foreløpig regnskap for VC-
Holmenkollen 2007 i aprilmøtet, slik at styret får en foreløpig status.  
   

Vedtak:  Saken utsettes til neste styremøte. Styret ber i tillegg 
administrasjonen om å styre kostnadene stramt fram til neste 
budsjettbehandling i aprilmøtet.  

  
 
 
 Sak 28: Retningslinjer sommer NM 
Det har etter sommer-NM i 2006 kommet opp diskusjoner om deler av 
retningslinjene, og med de erfaringene som er gjort de siste årene er det behov for 
en justering. Styret ønsker å presisere punkt 7, 8 og 9 i gjeldende retningslinjer, 
herunder klargjøre regler for hvilke rulleski som skal benyttes, og når utøverne kan ta 
de i bruk før konkurransen. Styret ønsker også å presisere at 17 åringer ikke skal 
bære våpen under konkurransen på grunn av sikkerhetsaspekt. 
 
 

Vedtak: Vedlagte justering av retningslinjer for sommer NM vedtas med 
virkning fra og med 2007:  

7.  Arrangøren skaffer nok rulleski av samme type. NSSF skal 
kontaktes for evt. bistand. Type ski som skal benyttes, 
offentliggjøres i innbydelsen. Skiene skal kunne prøves på 
trening dagen før konkurransen. På konkurransedagen deles 
skiene ut 10 min. før den enkeltes start. Arrangøren skal 
sammen med TD fordele skiene vilkårlig til løperne, slik at 
løperen ikke kan velge skipar selv. Løperen er ansvarlig for å 
levere skiene til arrangøren umiddelbart etter målpassering. 

 8.  Klasse 17 år skal ikke bære våpenet under konkurransen.  
9.  På stående skyting kan man stå på matta eller på trerammer. 
 Trerammene skal plasseres på høyre halvdel av matta. 

 
 
 
 Sak 29:  Arrangørkontrakt Sommer NM 
Administrasjonen har justert gjeldende arrangørkontrakt for sommer NM for å 
presisere rettigheter og plikter mellom NSSF og arrangør. Vedtatte justeringer gjelder 
fra og med sommer NM i 2008.  
  

Vedtak:  Vedlagte forslag til arrangørkontrakt for sommer NM fra og med 
  sesongen 2008 vedtas. 
. 
 

 
Sak 30:  Tilpasning av regel 3.4.4 i konkurransereglementet 

Deltagelsen i Norges Cup og mesterskap er i sterk utvikling. Dette stiller større krav 
til gjennomføring av arrangementene, spesielt med hensyn til antall skiver på 
standplass. Styret ønsker derfor å legge som premiss at fremtidige arrangører må ha 
minst ha standplass med 30 skiver. Hensyntatt øvelsesprogram og deltagelse kan 
det fortsatt være aktuelt å tildele arrangement til steder med mindre enn 30 skiver.  
 



Vedtak: Siste setninger i regel 3.4.4 i konkurransereglementet skal fra og 
  med sesongen 2007/08 lyde som følger: 
  Skytebaner for NM, HL og NC skal ha minst 30 skiver. NSSF kan 
  gi dispensasjon til å benytte færre enn 30 skiver. 
 
  Styret skal fortsatt bestrebe og sørge for en geografisk fordeling 
  av NM, HL og NC. 

 
 
Informasjonssaker 
Notat fra Stein Funderud som ble sendt ut i forkant av styremøtet ble gjennomgått og 
diskutert på møtet. Administrasjonen ble bedt om å følge opp notatet frem mot neste 
styremøte. 
I tillegg ble det informert om følgende saker: 

- Rapport fra landslagene 
- Status sponsorarbeid 
- Status anleggsutbygging Holmenkollen 2011 
- Status VM søknad 2012 / 2013 
- IBU møte for GS og presidenter den 9. februar 

 
 
Merknadsfrist: Torsdag 15. februar 2007 
 
 
 
Videre møteplan:  
Tid   Sted       Møte 
25-26. april  Gardermoen      nr. 5 2006-08 
1.juni   Quality Hotell PanoramaTrondheim  nr. 6 2006-08
   
 
 
 
 
 
Tore Bøygard Wenche Flaa-Eieland     Frank Eriksen    Jan Henning L'Abée-Lund 
 
 
 
 
Stein Funderud  Terje Mørkve  Anne Berit Gjermundshaug Alf Koksvik 
 


