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STYREMØTE NR. 18, 2016 – 2018  

9. mai 2018 

Comfort Runway Hotel        Oslo, 9. mai 2018 – R.R 

 
  

PROTOKOLL  

  

Til stede:  Erlend Slokvik, Halvor Flatland, Hans Peter Olsen, Arne 

 Horten, Lisbeth Gederaas, Heidi Hjemli. 

 

Til stede fra adm.:    Rakel Rauntun og Stig Flatebø under hele møtet. 

Odd-Bjørn Hjelmeset O-104, Vegar Rolfsrud S-102 

 

 

VEDTAKSSAKER  

  

 

 Sak 101: Godkjenning av protokoll fra styremøte 17 

 

Vedtak:  Godkjent 

 

 

Sak 102: Vedtakssak fra TK: Tildeling av nasjonale mesterskap 2019/20 

Det vises til styremøte 17 2016-18, S-95, tildeling av nasjonale mesterskap. Det var 

ingen skiskytterklubber som søkte NM junior og Hovedlandsrennet for sesongen 2019-20 

i første søknadsrunde med frist 15. mars. Etter at NSSF la ut søknadene åpent for hele 

landet kom det inn 12 søkere til NM junior og 6 søkere til Hovedlandsrennet.  

 

Følgende skiskytterklubber har søkt på NM junior innenfor ny frist:  

Bossmo&Ytteren IL 

Byåsen SSL  

Dombås IL 

Drangedal IL 

Folldal IF 

Geilo IL 

Markane IL 

Oppdal IL 

Snåsa SSL 

Steinkjer Skiklubb 

Stiklestad IL 

Svene IL og IL Bevern (felles søknad) 

 

Arrangør  Har søkerklubb C-lisens på anlegget? 

Bossmo&Ytteren IL Nei 

Byåsen SSL Nei 

Dombås IL Nei 



Drangedal IL Nei 

Folldal IF Ja 

Geilo IL Nei 

Markane IL Nei 

Oppdal IL Ja 

Snåsa SSL Nei 

Steinkjer Skiklubb Nei 

Stiklestad IL Nei 

Svene IL og IL Bevern Nei 

 

NSSF har kommunisert via forbundets hjemmeside at NSSF prioriterer søkere som har 

C-lisens fremfor de som ikke har. Det betyr at for dette arrangementet er det to søkere 

som oppfyller det kravet og det er Folldal IF og Oppdal IL.  

 

Følgende skiskytterklubber har søkt på Hovedlandsrennet innenfor ny frist:  

Bossmo&Ytteren IL 

Folldal IF 

Snåsa SSL 

Steinkjer Skiklubb 

Tromsø SSL 

Østre Toten Skilag 

 

Arrangør  Har søkerklubb C-lisens på anlegget? 

Bossmo&Ytteren IL Nei 

Folldal IF Ja 

Snåsa SSL Nei 

Steinkjer Skiklubb Nei 

Tromsø SSL  Nei 

Østre Toten Skilag Ja 

 

Det er 6 søknader blir sendt inn for å arrangere Hovedlandsrennet sesongen 2019-20. 

Som NSSF har tidligere kommunisert via forbundets hjemmeside, prioriterer NSSF 

søkere som har C-lisens fremfor de som ikke har. Det betyr at for dette arrangementet er 

det to søkere som oppfyller det kravet og det er Folldal IF og Østre Toten Skilag.  

 
Vedtak: Styret stiller seg bak innstillingen til TK og vedtar følgende tildeling av 

  nasjonale mesterskap sesongen 2019/20: 

   NM junior:  Folldal IF 

            Hovedlandsrennet: Østre Toten Skilag 

 

 

Sak 103: Tingsak: Styrets behandling av innkomne tingsaker 
Styret behandlet innkomne tingforslag fra klubber og kretser i organisasjonen, og vedtok 
styrets innstilling til vedtak på sakene. 
 
Styret bad administrasjonen om å ferdigstille hovedsaksdokumentet til tinget, der styrets 
innstilling til de innsendte tingforslagene vil stå. 

 



Vedtak: Styret behandlet og vedtok sin innstilling på innkomne styresaker. De 

vil fremkomme i hovedsaksdokumentet for tinget som skal sendes ut 

senest 18. mai 2018. 

 

 

Sak 104: Tingsak: Styrets innstilling på valgkomite for perioden 2018-20 

I henhold til NSSFs lov skal styret innstille ny valgkomite til tinget. Med bakgrunn i styrets 

innstilling til ny sammensetting av valgkomite, må styret innstille to komiteer; gjeldende 

sammensetting og styrets forslag på ny sammensetting: 

 

Vedtak: Styret har innstilt ny valgkomite for perioden 2018-22. Innstillingen vil 

  sendes ut sammen med hovedsaksdokumentet i henhold til NSSFs 

  lov. 

 

 

 Sak 105: Årsrapport 2017/18 

Vedlagt følger forbundets årsrapport for sesongen 2017/18. Rapporten er laget etter den 

nye malen som er tatt i bruk etter sesongen 2016/17. 

 

Årsrapportene for sesongene 2016/17 og 2017/18 skal legges ved og sendes ut sammen 

med hovedsaksdokumentet til tinget.   

 

Vedtak: Styret vedtar fremlagt årsrapport for sesongen 2017/18 

 

 

Sak 106: B-protokoll: innstillinger til NSSF hedersbevisninger 

 

 Sak 107: Søknad fra Ål SSL 

På forrige styremøte 17 2016-18 sak 94 vedtok styret neste sesongs hovedterminliste, og 

herunder å dele NM senior i del 1 og 2. Etter en dialog med NM arrangøren, har Ål SSL 

bekreftet at de ønsker å påta seg arrangøransvaret for både NM del 1 og NM del 2.  

 

I og med at NM del 1 blir direktesendt på NRK, medfører dette også økte kostnader for 

arrangøren. Ål SSL har rettet en søknad til styret på ytterligere økonomisk tilskudd utover 

de 150.000,- arrangøren mottar iht. arrangementskontrakten mellom arrangør og NSSF. 

Søknaden er basert på den ekstra belastningen og den økonomiske risikoen arrangøren 

påtar seg med spesielt NM del 1.  

 

 Vedtak: Styret vedtar å tildele Ål SSL et ekstra tilskudd for NM del 1 på kr.  

  100.000,-  

 

 

Sak 108: Delfinansiering av stipendiatstilling i antidopingarbeidet 

President i NSF, Erik Røste har kontaktet noen særforbund, herunder NSSF fordi Norges 

Skiforbund (NSF) og Antidoping Norge (ADNO) har fått en henvendelse fra Norges 

Idrettshøgskole (NIH) om vi kan være med å delfinansiere en stipendiatstilling på NIH.  

 

Bakgrunnen for henvendelsen er at ADNO og NSF over en periode på tre år har bidratt 

med midler til antidopingforskning. Det prosjektet ble avsluttet i 2017 da det var liten 

interesse for relevant antidopingforskning, kanskje først og fremst fordi prosjektet ikke 

åpnet for lønnsmidler. Ved avslutning av prosjektet signaliserte NIH at de hadde mer tro 



på at noen over tid arbeidet med temaet og at de ville komme tilbake til oss med forslag 

om doktorstipendiat(er).  

 

NIH ønsker en stipendiat som kan jobbe kvalitativt med dybdestikk i materialet. Til denne 

stillingen har NIH midler til å dekke alle kostnader utover lønn. Dvs NIH har budsjett til å 

dekke sosiale kostnader, doktorgradsopplæring, veiledning, eksamener, sensur, 

disputas, infrastruktur som kontor, men de søker om ekstern finansiering av 

lønnskostnadene på kr. 600’ pr år i tre år. ADNO har signalisert at de kan dekke 50% av 

lønnskostnadene (300' per år i tre år).   

 

Vedtak: Styret er prinsipielt positive til å bidra i antidopingarbeidet. Styret  

  ønsker å få mer kunnskap om prosjektet og imøteser et møte med 

  NIH for å få mer informasjon om målsettingene bak    

  stipendiatstillingen. 

 

 

Sak 109 NSSFs Hedersbevisninger 

Styret hadde en gjennomgang på kriterier og håndtering av tildelinger for NSSFs 

forskjellige hedersbevisninger. I den forbindelse vedtok styret å behandle forslag på 

tildelinger av NSSFs Standard, Hederstegn og Æresmedlemskap etter samme mal.  

 

  Vedtak: Begrunnede forslag om tildeling/utnevnelse av NSSFs Standard, 

   Hederstegn og Æresmedlemskap sendes NSSFs styre som etter  

   vanlig flertallsbeslutning treffer vedtak om tildeling/utnevnelse.  

   Tildeling finner vanligvis sted på NSSF Ting. 

 

 

 

ORIENTERINGSSAKER  

103. Status marked og økonomi v/ adm 
104. ca 1515: Status sport v/OBH  
105. Status administrasjon v/RR 
106. Lansering av skiskytterboka til Viktor Storsveen v/RR 
107. Orientering teknisk komite v/AH 
108. Orientering utviklingskomite v/HS 
109. Nordisk møte og internasjonal strategi v/ ES 
110. Årsmøte i SFF 3. mai 18 v/ES og RR 
111. Møte med Kontrollkomiteen v/SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merknadsfrist:          fredag 11. mai 2018  

 

 

Videre møteplan: 

Dato    Sted    Møte 

1. juni 18   Gardermoen   Styremøte 19 2016-18 

1-3. juni 2018  Gardermoen   NSSFs 20. ord. ting / vårmøte 

 

  

 

 

 

Erlend Slokvik                Lisbeth Gederaas             Arne Horten 
President                                           Styremedlem                                 Styremedlem   

    

 

 

  

Hans Peter Olsen                      Halvor Flatland                       Heidi Hjemli          
Styremedlem                               Styremedlem                                                 Varamedlem   

 
  
                      

 

 

Rakel Rauntun  
Generalsekretær  


