NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo.
Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no

STYREMØTE NR. 16, 2016 – 2018
16. mars 2018
Scandic Holmenkollen Park

Oslo, 19. mars 2018 – R.R

PROTOKOLL
Til stede:

Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol,
Nils Inge Gauthun, Lisbeth Gederaas, Arne Horten og Halvor
Flatland.

Til stede fra adm.:

Rakel Rauntun og Stig Flatebø under hele møtet.
Odd-Bjørn Hjelmeset O-81 og O-82, Knut Folkestad under O81, Marian Lyngsaunet S-89

VEDTAKSSAKER
Sak 83:

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15

Vedtak:

Godkjent

Sak 84:
Regnskapsrapport pr 31.12. 2017 med prognose
Økonomisjefen rapporterte små endringer i forhold til gjennomgangen på styremøtet i
januar. Det er imidlertid gjort en jobb for å få verifisert tallene på de fleste avdelinger.
Vedtak:

Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.12 2017 med prognose
til etterretning.

Sak 85:
Regnskapsrapport pr. 1.03 2018 med prognose
Økonomisjefen la frem og gikk gjennom regnskapsrapport pr 1. mars 2018.
Vedtak:

Styret tar fremlagte regnskapsrapport for 01.03 2018 med prognose
til etterretning.

Sak 86:
Vedtakssak fra TK: Tildeling av nasjonal C-lisens
Det vises til tidligere behandlinger og orienteringer til styret vedrørende innføring av norsk
C-lisens, senest en grundig skriftlig orientering sendt styret 13. februar 2018.
Teknisk komite behandlet tildeling av C-lisens i møte den 5. mars 2018.
Visepresident sport, Gjermund Hol, forlot styremøtet under behandlingen av de to
anleggene som ikke fikk tildelt C-lisens i denne omgang.

Vedtak:

Styret følger innstillingen til teknisk komite, og vedtar at følgende
anlegg tildeles C-lisens, med de vilkår som følger av lisensen, fra og
med 1. mai 2018 til og med 30. april 2023:
- Feed Skiarena (vinter)
- Granåsen Skiskytterarena (vinter)
- Grova Langrenns- og Skiskytterarena (vinter)
- Hummelfjell TOS Arena (rulleski og vinter)
- Karidalen Skisenter (rulleski og vinter)
- Liatoppen Skisenter (vinter)
- Lygna Skisenter (vinter)
- Oppdal Skistadion (vinter)
- Saupstad Skiskytterarena (vinter)
- Simostranda Skiskytteranlegg (vinter)
- Skaret Skiskytterarena (vinter)
- Stormoegga Skiarena (vinter)
- Veldre Sag (vinter)
- Vik Skisenter (vinter)
- Voss Ski- og tursenter (vinter)
Da ingen anlegg i region nord p.t er godkjent ihht. C-lisens kravene,
vil en inntil videre måtte fravike disse kravene ved tildeling av
nasjonale arrangement i denne regionen.
Det forutsettes at internasjonal A- og B-lisens for hhv Holmenkollen,
Birkebeineren og Natrudstilen også ivaretar kriterier for
rulleskiarrangement.

Sak 87:
Sondering rundt et felles Para VM for skiidretter og Snowboard
Den 24. januar 2018 ble det avholdt et møte mellom Skiforbundet (NSF), Norges
Idrettsforbund, Snowboardforbundet og Skiskytterforbundet. Hovedsak i møtet var
gjennomgang av bakgrunn for et felles para VM for alle skiidretter og snowboard.
NSF er av IPC blitt forespurt om å avholde et felles para VM for idrettene langrenn, alpint,
skiskyting og snowboard. Arrangementet er tenkt gjennomført i februar 2021, med
testarrangement i 2019/20 sesongen.
Et budsjett for arrangementet er under utarbeiding. Per i dag er kostnadene ukjente, men
det finnes erfaringstall fra relevante arrangementer som er lagt til grunn i et foreløpig
budsjett.
Vedtak:

Styret er positive til et felles Para VM for skiidrettene og snowboard i
2021, og ønsker å bli holdt orientert om videre fremdrift i prosjektet,
spesielt med tanke på å få på plass en bærende økonomi for et slikt
VM.

Sak 88:
Program for tinghelgen 1-3 juni 2018
Programkomiteen gikk gjennom forslag til program for tinghelgen. For å kunne legge
vårmøtet sammen med tinget, ble det foreslått å legge fagmøtene til fredag og lørdag,
mens tinget avholdes på søndag. Tingmiddagen vil bli holdt lørdag 2. juni.

Vedtak:

Styret vedtar programkomiteens forslag til program for tinghelgen 13. juni 2018.

Sak 89:
Miniworkshop NSSF Langtidsplan 2018-22
Styret ble forelagt redigert Langtidsplan for perioden 2018-22, der programkomiteen har
vurdert innspillene som kom i høringsrunden.
Med bakgrunn i flere innspill i høringsrunden på teamorganisering, tilrettelegging og
ansvar på kretsnivå, samt et ønske fra styret på å ha en grundig diskusjon på dette
temaet, var det lagt opp til en miniworkshop med følgende hovedtema:
-

Hvordan ivareta løpere fra 20 år og oppover på en best mulig måte, og hvilket
ansvar skal NSSF ta i en fremtidig modell

Teamet vil bli sentralt i den kommende langtidsplanen, og styret er opptatt av å gi
tydelige signaler i kommende langtidsplan på ivaretakelse av yngre seniorløpere,
gjennom en forutsigbar og langsiktig modell.
Vedtak:

Styret gav programkomiteen i oppgave å ferdigstille ny langtidsplan
for perioden 2018-22 til neste styremøte 19. april.

Sak 90:
Snow for the future
Det vises til tidligere orienteringer i prosjekt Snow for the future. Fase to av dette
prosjektet dras i gang nå, for kommende fireårsperiode. NSSFs er forespurt om å
fortsette i prosjektet, og dermed bidra med en økonomisk andel i størrelsesorden kr.
225.000,- over fire år.
Vedtak:

Styret synes Snow for the future er et viktig prosjekt for å sikre
aktiviteter på snø i fremtiden, og vedtar å gå inn med totalt kr.
225.000,- over de neste fire år.

ORIENTERINGSSAKER
81. Status marked og økonomi v/ adm
82. Status sport v/OBH
83. Status administrasjon v/RR
84. Ressursgruppe for NSSF v/ES
85. Orientering teknisk komite v/AH
86. Orientering utviklingskomite v/HS
87. Kinasamarbeid v/ES og RR
88. Internasjonal strategi v/ ES
89. Status eierstruktur Holmenkollen Skifestival v/RR
90. Orientering Young Star 2018 v/ES
91. World Cup Tyumen, Russland v/ES
92. Paralympics v/ES

Merknadsfrist:

onsdag 21. mars 2018

Videre møteplan:
Dato
19. april 18
9. mai 18
1. juni 18
1-3. juni 2018

Sted
Gardermoen
Gardermoen
Gardermoen
Gardermoen

Møte
Styremøte 17 2016-18
Styremøte 18 2016-18
Styremøte 19 2016-18
NSSFs 20. ord. ting / vårmøte

Erlend Slokvik

Heidi Skaug

Gjermund Hol

Arne Horten

President

Visepresident org.

Visepresident sport

Styremedlem

Nils Inge Gauthun

Lisbeth Gederaas

Halvor Flatland

Varamedlem

Styremedlem

Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær

