NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevaal Stadion 73, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no
STYREMØTE NR. 16, 2012 – 2014
23. april 2014
Sted: Rica Gardermoen Hotel

Oslo, 27. april 2014 – S.F.
PROTOKOLL

Til stede:

Tore Bøygard, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet, Axel
Krogvig, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Hans Peter Olsen.

Til stede fra adm.:

Stig Flatebø, Vegar Rolfsrud og Per Arne Botnan.

VEDTAKSSAKER:
Sak 92:

Godkjenning av protokoll for styremøte 15 2012-2014

Vedtak:

Godkjent

Sak 93:
Regnskapsrapport pr 31.12 13 med prognose
Regnskap for 2013 ble lagt fram av Fungerende Generalsekretær med forslag til
styrets beretning og noter.
Norges skiskytterforbund leverte et svært godt resultat i 2013. Det endte til slutt med et
overskudd på kr. 2.317.232. Forbundet har fått gjennomført stort sett alle sine
planlagte aktiviteter, så forklaringen på det gode resultatet, er at flere vesentlige
faktorer har fått en positiv utvikling i forhold til budsjettert. Dette gjelder blant annet
momskompensasjonen, premiepenger fra IBU, World Cup Holmenkollen og andre
egne arrangementer. God kostnadsstyring på flere av avdelingene, gjorde også sitt til
at man sparte enkelte kostnader og dermed bidro til ytterligere bedring i resultatet.
Likviditeten til forbundet er også solid. Ved årsskiftet hadde forbundet vel 9,5 mill.
innestående i bank, pluss over 8,8 mill. i DNB Garanti Kapital.
Økonomistyringen i forbundet har hatt en positiv utvikling det siste året. Etter et
krevende år for spesielt avdeling 40 i fjor, har det i år blitt betydelig bedre kontroll og
kostnadssprekken er så å si ubetydelig.
Vedtak:

Styret godkjenner endelig regnskap for 2013 med et overskudd på
kr. 2.317.232,- med tilhørende økonomisk beretning og noter.
Revisors beretning tas til etterretning.

Sak 94:
Tildeling DNB Cup og Statkraft Junior Cup 2014/2015
NSSF har mottatt 9 søknader om tildeling av norgescup sesongen 2014-15,
inkludert Geilo som allerede har fått tildelt DNB Cup 1.
Søknadene ble behandlet av teknisk komité 2.april 2014, og innstilling fra teknisk
komite ble lagt fram for styret med begrunnelse
Vedtak:

Styret vedtar følgende arrangører for DNB Cup og Statkraft junior
cup sesongen 2014/2015:
DNB Cup 1:
DNB Cup 2/Statkraft Junior Cup 1:

Geilo IL
Folldal IF, som gis
dispensasjon fra § 3.1.1.1.
DNB Cup 3/Statkraft Junior Cup 2:
Orkdal IL
DNB Cup 4/Statkraft Junior Cup 3:
Drangedal IL
DNB Cup 5/Statkraft Junior Cup 4:
Østre Toten Skilag
DNB Cup 6/Statkraft Junior Cup 5:
Alta IL (allerede tildelt NM
junior)
DNB Cup 7/Statkraft Junior Cup finale: Tonstad IL (allerede tildelt
NM senior)
Sak 95:
Hovedterminliste 2014/2015
Styret ble forelagt forslag til terminliste som ble behandlet i teknisk komité 2.april 2014.
Teknisk Komité kommenterte innstillingen sin som følger:
Antall DNB Cup og Statkraft Junior Cup opprettholdes på samme nivå som sesongen
2013/14.
• De siste årene har det vært noe diskusjon om finalen i Statkraft Junior Cup bør
være samtidig med NM senior. Det kom ikke negative tilbakemeldinger på
ordningen under fjorårets ledermøte i Molde. TK foreslår at finalen i Statkraft
Junior Cup opprettholdes grunnet større deltagelse i NM senior generelt, bedre
ramme rundt NM senior for juniorene og et felles møtested for seniorene og de
beste juniorløperne våres.
• Jaktstart/fellesstart NM senior – i praksis har det vært opp til arrangøren å
bestemme hvilken øvelse som gjennomføres (utenom år disse øvelsene er
Kongepokaløvelser). Temaet var oppe på ledermøtet, og tilbakemeldingen var
annet hvert år med øvelsene. I 2013 var det jaktstart, i 2014 fellesstart, slik at
jaktstart står for tur i 2015.
• NM senior legges i samsvar med etablert praksis til rett etter World Cup
avslutningen. Dette blir da siste helgen før påske, og siste mulighet for
arrangøren i Sirdal.
• Nasjonale Skiskytterfestivaler er lagt opp for å unngå kollisjon med KM helgene.
Vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til hovedterminliste for sesongen
2014/15.

Sak 96:
Endring av priser på lisensforsikring
Styret har tidligere vedtatt ny lisensordning. Teknisk komité har derfor vurdert prisene
for den nye lisensordningen.
Den nye forsikringsordningen gir som tidligere beskrevet langt bedre dekning enn den
gamle ordningen, og det synes naturlig å justere prisene iht. dette.
Prisen for engangslisens økes også, slik at det vil lønne seg å tegne vanlig lisens
dersom man går flere enn tre løp.
Vedtak:

B-lisens
A-lisens
Engangslisens

Styret vedtar følgende prismatrise for lisensforsikring:
Pris i dag
200,00
250,00
50,00

Forslag ny pris - ordinær
250,00
300,00
70,00

Forslag ny pris - utvidet
700,00
700,00
i.a.

Sak 97:
Ny regioninndeling
På NSSF 17. ordinære ting 1.-3. juni 2012 i Kristiansand, tok Buskerud Skiskytterkrets
opp følgende sak:
"Anmodning om at tinget ber Skiskytterforbundet om å utrede alternative
inndelinger av regionene."
Vedtak:
Saken oversendes det nye styret og settes opp som temasak under ledermøtet
i 2013, for deretter vurderes som en eventuell tingsak i 2014.
I NSSF har vi tre organisasjonsledd: klubb, krets og forbund. Det er i dag åpent for
samarbeid mellom kretsene uavhengig av region.
Regionene har følgende funksjoner i norsk skiskyting:
- Landsdelsmesterskap
- Deltakelse i Statkraft Young Star
- Regionsamlinger for 15-16 åringer
- Noen har kompetansehevende tiltak sammen innad i regionen, trenerforum
kretsutviklere og jenteansvarlige.
- Anleggsrådgiving
- Soner for tildeling av mesterskap
- I noen regioner er det også samarbeid om terminliste.
Saken angående en eventuell ny regioninndeling i NSSF ble tatt opp som temasak på
NSSF sitt ledermøte i Molde 7.-9. juni 2013 i henhold til vedtaket på Tinget i 2012.
Etter disse innspillene har Utviklingskomiteen arbeidet videre med saken.
Vedtak:

Styret vedtar å utsette behandlingen av saken til neste styremøte..

ORIENTERINGSSAKER
79.
Profilpresentasjon v/SF
80.
Status marked v/SF
81.
Status landslag v/PAB
82.
Orientering VM 2016 v/PB
83.
Orientering administrasjonen v/SF
84.
Orientering fra Utviklingskomite v/ML
85.
Orientering fra SFF v/SF
Merknadsfrist:
Videre møteplan:
Dato
22. mai 14
13. juni 14
13-15. juni 14

torsdag 1. mai 2014

Sted
Gardermoen
Stiklestad
Stiklestad

Møte
Styremøte 16 2012-14
Styremøte 17 2012-14
NSSFs 18. ordinære ting

Tore Bøygard

Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

President

2. Visepresident

Styremedlem

Styremedlem

Eva Lillebakken

Gjermund Hol

Hans Peter Olsen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Stig Flatebø
Fung. generalsekretær

