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STYREMØTE NR. 5, 2016 – 2018  

13. november 2016  
Sted: Rustad Hotell          Oslo, 14. november 2016  – R.R 

 
  

PROTOKOLL  
  
Til stede:  Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol, Halvor Flatland,  

Hans Peter Olsen, Lisbeth Gederaas og Arne Horten. 
  
Til stede fra adm.:    Rakel Rauntun og Stig Flatebø. Morten Aa Djupvik og Per 

Arne Botnan under S-25 og O-15. Kristin Sæterøy og Line 
Elvsveen under O-14. 

 
  
VEDTAKSSAKER  

  
 Sak 22:  Godkjenning av protokoll for styremøte 3 og 4 2016-2018  

  
 Vedtak:   Godkjent  
  

Sak 23: Oppnevning av fondsstyre for VM 2016 fondet 
Aksjeselskapet for Skiskytter VM 2016 AS er under avvikling. På ekstraordinær 
generalforsamling den 7. september 2016 ble det lagt frem forslag om å oppløse og 
avvikle selskapet etter aksjeloven kapittel 16. Bakgrunnen for forslaget var at 
selskapets formål er oppfylt.  
 

Regnskapet er i all hovedsak ferdigstilt. Det viser et overskudd på ca. 14,7 millioner.  
(med forbehold om mindre justeringer). Overskuddet skal etter aksjonæravtalen 
fordeles som følger: 
 

a) 60 % av et evt overskudd overføres Norges Skiskytterforbund hvor midlene skal 
avsettes som egen post i balansen øremerket utviklings- og 
rekrutteringsprosjekter i forbundet 

b) 20 % av et evt overskudd overføres Skiforeningen hvor midlene skal avsettes 
som egen post i balansen øremerket tiltak innenfor foreningens ideelle formål 
med sikte på utbredelse av skiidrett og annet friluftsliv. 

c) 20 % av et evt overskudd skal overføres et fond, eiet av Skiskytterforbundet og 
Skiforeningen i fellesskap, til styrking av fremtidige World Cup/prøve OL i 2021. 
Bruk av fondet til prøve-OL skal dog være begrenset til ¼ av disponibel andel. 

 
Administrasjonen foreslo overfor styret å oppnevne et fondsstyre som skal ivareta 
de øremerkede midlene til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i NSSF, og vurdere 
prosjekter som søker om økonomisk støtte fra VM fondet. Fondsstyret skal vurdere 
prosjektsøknader til fondet ut fra kriterier som styret skal vedta. 



 

Vedtak: Styret vedtar følgende sammensetting av styret for VM2016 
fondet: 
- President Erlend Slokvik 
- Styremedlem og medlem UK Lisbeth Gederaas 
- Generalsekretær Rakel Rauntun  

 
 

 Sak 24: Kriterier for bruk av VM 2016 fondet. 
Styret skal vedta kriterier for bruk av VM fondet som er iht. aksjonæravtalen for VM 
2016 øremerket utviklings- og rekrutteringsprosjekter i forbundet. 
 
Fondsstyret for VM 2016 skal følge de vedtatte kriteriene ved vurdering av 
prosjektsøknader til VM fondet. Søkere til fondet kan være fra NSSFs administrasjon 
direkte, klubber og kretser kan søke via utviklingskomiteen.  
 
Det er viktig at fondsstyret har en økonomisk oversikt over bruken av fondet, og følger 
opp tildelte prosjekter i forhold til sluttrapport. Videre er arkivering av sluttrapporter 
viktig for å kunne vise organisasjonen at VM overskuddet er brukt i henhold til 
statuttene i aksjonæravtalen for VM 2016 AS.  
 
Fondsstyret rapporterer til styret.  
 
  Vedtak: Styret vedtar følgende kriterier for bruk av VM2016 fondet: 
 

1. VM fondet skal benyttes til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i 
Norges Skiskytterforbund. 

2. Det skal sendes søknad til fondsstyret som beskriver prosjektet. 
Klubber og kretser kan sende prosjektsøknad via 
utviklingskomiteen som innstiller videre til NSSFs administrasjon. 
Administrasjonen er formell søker til VM fondet. 

3. Prosjektsøknaden skal minimum inneholde mål, 
prosjektbeskrivelse, budsjett, prosjektledelse og tidsperiode. 

4. Prosjektet det søkes om økonomisk støtte til, må kunne 
gjenspeiles i forbundets tingvedtatte og gjeldende 
strategidokument/langtidsplan, innen innsatsområder for bredde 
og rekruttering. 

5. Det skal sendes en rapport til fondsstyret når prosjektet er fullført. 
Rapporten skal beskrive oppnådde resultater ut fra 
prosjektbeskrivelsen (ref. pkt 3). 

 
Oppnevnt fondsstyre er ansvarlig for å behandle 
prosjektsøknader, ha økonomisk oversikt over fondet, og arkivere 
sluttrapporter. 
 

 
Sak 25: Team Statkraftmodell fra og med 2017 

Team Statkraft som konsept ble realisert første gang i 2007, som en del av 
samarbeidsavtalen mellom Statkraft og NSSF. Team modellen har endret seg flere 
ganger i løpet av perioden, fra 3 team i oppstarten, til 8 team på det meste og tilbake 
til 3 team de to siste sesongene. 



 
Etter grundige diskusjoner på styremøter i tingperioden 2014-16, ble nåværende 
modell vedtatt på styremøte 6 2014-16, sak 30. Modellen består av Team Statkraft 
Innlandet, Team Statkraft Oslofjord og Team Statkraft Midt-Norge.  
 
De tre teamene har kontrakt ut april 2017, da går trenerkontrakter og teamkontrakter 
ut. Dette er koordinert i forhold til avtaleperioden mellom Statkraft og NSSF. 
 
Vi står nå overfor nytt budsjettår, der Statkraftavtalen skal reforhandles. Med det som 
bakgrunn bad styret administrasjonen om å gå i dialog med styringsgruppene for de 
tre teamene, for å evaluere teamene så langt, og diskutere mulige fremtidsperspektiv.  
 

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å gå i dialog med 
styringsgruppene i de tre teamene for å evaluere prosjektet så 
langt, samt å diskutere mulige fremtidsscenarier for Team 
Statkraftmodellen. 

 
 Styret ber om å få en sak på forslag til videreføring av 

Statkraftmodellen på neste styremøte. 
 
 
 Sak 26:  Regnskapsrapport pr. 31.10.2016 med prognose  

Det styres mot et marginalt overskudd. Med referanse til forrige år, har økonomisjefen 
gjennomført møter med alle budsjettansvarlige denne måneden, med fokus på å jobbe 
frem mest mulig realistiske tall, der alle buffere i regnskapet er tatt ned.  
 
Den relativt store endringen fra forrige prognose skyldes først og fremst IBU 
Utviklingsmidler (nytt tilskudd, vedtatt på Kongressen i september), samt 
kostnadsbesparelser på flere områder.  
  

Vedtak:   Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m 
oktober 2016, samt budsjettprognose for 2016 til etterretning.  

  
  
              Sak 27:  Hovedbudsjett 2017 

Budsjettprosessen 2017 har blitt gjennomført etter samme mal som tidligere år. 
Budsjettrammene ble presentert for de budsjettansvarlige i slutten av september. 
Disse rammene baserte seg på forventede inntekter, samt kostnader hentet fra siste 
prognose 2016, justert for aktuelle endringer vi kjenner til for 2017.  
 
Budsjettansvarlige fikk i oppgave å legge budsjetter basert på ønsker og planer i sin 
avdeling. Dette gav et førsteutkast som ledergruppen sammen har jobbet ned til et 
budsjettresultat, som administrasjonen mener gir et godt utgangspunkt for driften det 
kommende året. 
 
For budsjett 2017 har vi tatt utgangspunkt i at styret vedtok i april 2016, at prosjekt 
Utviklingstrapp skulle finansieres av forbundets frie egenkapital. Rammene på dette 
var ifølge prosjektregnskapet den gang ca. 800 000 kr. for 2017. Vi har derfor lagt opp 
til et budsjett som går i balanse for all annen drift utover prosjekt utviklingstrapp. Totalt 
foreslås det derfor et underskudd på ca. 800 000 kr. basert på dette. Budsjett 2017 
viser en omsetning på ca. 75,5 millioner. Kostnadene er budsjettert til 76,4 millioner.  
 



I forhold til revidert budsjett 2016, er inntektssiden økt med 2,3 millioner. De største 
forklaringene på dette skyldes økte markedsinntekter og økte inntekter fra IBU 
(utviklingsmidler).  
Kostnadsøkningen stammer fra økte kostnader knyttet til markedsavtaler, dyrere 
personalkostnader, prosjekt utviklingstrapp og økte kostnader på toppidrett inn i et år 
hvor forberedelser til 2018 blir høyt prioritert. 
  

Vedtak:  Styret vedtar vedlagte hovedbudsjett for 2017 med en 
kostnadsramme på kr. 76.393.756,- og et underskudd på kr. 
828.286,-  

 
   

Sak 28:  Tildeling nasjonale mesterskap sesongen 2018/19 

Innen søknadsfristen ble det sendt inn søknader kun til NM senior og NM 
rulleskiskyting. Det ble lagt ut en åpen søknad til alle regioner for NM junior og 
Hovedlandsrennet, som resulterte i følgende søkere innenfor oppgitt frist: 
 
NM senior:   Folldal IF, Ål SSL og IL Bevern/Svene IL (felles søknad). 
NM junior:   Orkdal IL 
NM rulleskiskyting:  Drangedal IL 
Hovedlandsrennet:  Oppdal IL 
 
Til NM senior var det to søkere fra Buskerud SSK, der BSSK innstilte ÅL SSL foran 
fellessøknaden fra IL Bevern/Svene IL.  

 
Vedtak: Styret vedtar følgende tildeling av nasjonale mesterskap sesongen 

2018/19: 
NM rulleskiskyting 2018:  Drangedal IL 
NM senior 2019:   Ål SSL (oppfordring om utbedring i 

forhold til inngang skytebane). 
NM junior 2019:   Orkdal IL 
Hovedlandsrennet 2019:  Oppdal IL  
 

 
Sak 29: Vedtakssaker fra teknisk komite  

Med referanse til NSSFs ting i mai 2016. Flere av tingsakene ble oversendt det nye 
styret for behandling. Styret vedtok på styremøte 1 2016-18 å oversende til teknisk 
komite de sakene som var relevante for behandling i komiteen. Teknisk komite 
behandlet på sitt møte den 15. oktober tingsak 6.6 som gjaldt kompensasjon av 
ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir tatt ut til representasjonsoppdrag.  
 
Teknisk komite sin innstilling til styret var at løpere utenom landslag burde bli 
kompensert for ammunisjon. 

Vedtak:  Styret stiller seg bak innstillingen fra teknisk komite og fatter 
følgende vedtak i oversendelsessak 6.6 fra NSSF ting 2016: 

  
Styret vedtar at løpere utenfor landslag godtgjøres kroner stort 
1000,- pr arrangement/runde de representerer Norge, forutsatt at 
de ikke mottar ammunisjon fra NSSF. 

 
   



 Sak 30:  Registreringsskjema C-lisens anlegg  

Anleggsutvalget har i høst gjennomført flere gode arbeidsmøter for å følge opp 
prosessen rundt C-lisens for skiskytteranlegg i Norge. Alle sertifiseringsrapportene er 
gjennomgått, og det jobbes nå med en kravspesifikasjon som inneholder «må» og 
«bør» krav. 
 
Anleggsutvalget presenterte kriteriene overfor styret. Styret kom med tilbakemeldinger 
på kriteriene, og gav noen overordnede føringer som de bad anleggsutvalget ta med 
seg i ferdigstillelsen av C-lisens kriteriene. 
 

Vedtak:  Styret sendte saken tilbake til anleggsutvalget for ferdigstilling, 
Saken tas opp i styret igjen neste møte. 

  
  
    Sak 31:      Representasjon IPC VM 2017 

IPC arrangerer VM for syns- og bevegelseshemmede i perioden 10-19. februar i 
Finsterau, Tyskland. Konkurransedagene for skiskyting er 11, 14 og 17. februar.  
  
Administrasjonen foreslo at Erlend Slokvik og Rakel Rauntun representerer NSSF 
tirsdag 14. februar, siden begge er i Østerrike i forbindelse med VM i samme periode.  
 

Vedtak:  NSSF representerer med President Erlend Slokvik og 
generalsekretær Rakel Rauntun i forbindelse med IPC VM i 
perioden 10-19. februar 2017. 

 

 

Sak 32: Valg av styremedlem til NSSF løperfond   

Norges Skiskytterforbund opprettet 6. mai 1994 et fond for våre aktive idrettsutøvere. 
Fondet ledes av et styre bestående av leder og to medlemmer som oppnevnes av 
særforbundets styre med en funksjonstid på to år. Av fondsstyrets medlemmer skal ett 
medlem være idrettsutøver som har midler innestående i fondet. 
 
Avgått styremedlem, Eva Lillebakken, har den siste perioden sittet som medlem av 
fondsstyret, i tillegg til Hans Peter Olsen (leder) og Halvard Hanevold. I og med at Eva 
Lillebakken er gått ut av styret, må nytt medlem velges.  
 
 Vedtak: Styret oppnevner Visepresident Organisasjon, Heidi Skaug, som 

nytt styremedlem i NSSFs løperfond.   
 
 
 Sak 33: Sanksjonsreglement for Norges Skiskytterforbund 

Det vises til NSSFs lov som ble revidert på tinget i mai 2016. Under 
revideringsprosessen sammen med NIFs jurister i forkant av tinget vårt, ble vi gjort 
oppmerksom på at vi ikke hadde et godkjent sanksjonsreglement i forbundet. Det ble 
bestemt at vi skulle ha et oppdatert reglement på plass til sesongstart 2016/17. 
 
Det er viktig å merke seg at sanksjonsreglementet gjelder ved overtredelse av NSSFs 
vedtatte konkurransereglement, NSSFs etiske retningslinjer, NSSF etiske 
retningslinjer for TDer og Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett 
(NIFs barneidrettsbestemmelser) Sanksjonsreglementet er gitt med hjemmel i NIFs lov 
§11-2. 



 
Det er definert grensesnitt mellom operativ rennjury, rennjury og sanksjonsutvalget ifm 
nasjonale konkurranser. Se eget dokument vedlagt som beskriver rolleavklaring 
mellom disse. 
 
Sanksjonsutvalget skal orientere om saker til teknisk komite, styret og 
generalsekretær.  
 

Vedtak:  Styret vedtar vedlagte sanksjonsreglement for tingperioden  
2016-18.  
 

 
Sak 34: Rapportering på NSSFs Langtidsplan perioden 2016-18 

Det vises til gjennomgang av mal for rapportering på Langtidsplan 2014-18 på 
strategimøtet 27-28. september 2016. På dette møtet ble mal for rapportering fram 
mot tinget i 2018 vedtatt, med første rapportering på dette styremøtet. 
 

Vedtak: Styret tar administrasjonens rapportering på NSSFs Langtidsplan 
for inneværende tingperiode til etterretning. 

 
 

 Sak 35: Mandat teknisk komite 
Sammensettingen av teknisk komite ble vedtatt på styremøte 2 2016-18, sak 12. Det 
ble samtidig vedtatt at komiteen skulle konstituere seg på første møtet, og gjennomgå 
gjeldende mandat som ble vedtatt styremøte 5 2010-12, sak 30.  
 
Teknisk komite foreslo følgende justerte mandat overfor styret: 
 
1. Regelverk 

a. Ajourhold og utvikling av nasjonale konkurranseregler i samråd med 
nasjonalt og internasjonalt nivå. 

- Ajourhold av regelverk 
- Samle innspill og impulser fra nasjonalt nivå til forbedringer 
- Samarbeid om regelverk mot IBUs tekniske komité 

 
2. Arrangement 

a. Utvelgelse, utdanning og skolering av nasjonalt og internasjonalt 
arrangementspersonell og arrangører. 

- Føre liste over og sende inn godkjenning av int. IR og TD til IBU 
- Kvalitetssikre arrangører og anlegg i forbindelse med tildeling av    

arrangement. 
- Innstille arrangører til NM, HL og NC 
- Innstille på søkere til IBU cup, Jr VM og EM 
- Arrangere arrangørkurs 
- Ajourhold materiell for TDer og arrangører 
- Utvelgelse/ utdanning av TDer nivå II 
- Utarbeide og ajourholde etiske retningsliner for TDer 
- Gjennomføre årlig evaluering av TD II 
- Fordeling av oppgaver TD II 

 
b. Utvikling av rennprogrammer og tekniske løsninger samt effektivisering av 

skiskytterarrangement. 



- Utvikling/ utprøving av rennprogrammer 
- Utvikling/ utprøving av rennteknisk utstyr og rennteknisk organisering 

 
c. Utarbeide forslag til hovedterminliste i samråd med landslagsledelsen. 

3. Generelle oppgaver 
a. Teknisk samarbeid mot NSF og andre forbund. 
b. Samarbeide med IBUs tekniske komité 

 
4. Anlegg 

a. Ansvaret for anlegg: 
- C-lisenssystem for anlegg som skal arrangere NM, HL og NC. 
- Miljøkrav til arrangement og skytebaneanlegg 
- Anleggsutvikling 

 
5. Rapportering 
Teknisk komité rapporterer til NSSFs styre. 
 

Vedtak: Styret vedtar justerte mandat for teknisk komite for perioden 2016-
18. 

 
 
Sak 36: Mandat for utviklingskomiteen 

Utviklingskomiteen foreslo følgende mandat for styreperioden 2014-16: 
 
Komiteen avholder 4 møter pr. år. 
Det er en intensjon om at møtene legges opp til annen aktivitet i NSSF. 
 
Rapportering 
Utviklingskomiteen rapporterer til NSSFs styre ved komiteens nestleder. 
 
Arbeidsoppgaver 

Lede utviklingsarbeid med grunnlag i langtidsplan 2014 - 2018, innen følgende 
områder: 
 
• Rekruttering og kretsutvikling 

- Skiskytterskoler 
- Statkraft Young Star regionale samlinger 
- Utviklingsavtale med kretsene / tildeling av kretsutvikling- og jentemidler og 

evaluering av måloppnåelse. 
- Fremme og prioritere søknader til utviklingsprosjekter i NIF og NSSF 

 
• Utdanning / kompetanse. 

- Skiskytterskole og foreldrekompetanse 
- Trenerutdanning (T1-4) 
- TD 1-utdanning 
- Lederutdanning og startmøter i klubber/kretser 
- Arrangere årlige møter for kretsledere, kretsutviklere og jenteansvarlige. 

 

• Anlegg 
- Godkjenne tildeling av spillemidler til utstyr 
- Norsk C-lisens i samarbeid med anleggsutvalget, teknisk komite og styret. 



 
• Samfunnsansvar 

- Rent Idrettslag 
 

Generelt:  
Arbeide kontinuerlig med sikkerhet. 
Samarbeide med NIF, DFS, departementet og Skiforbundet 
Oppfølging av info på forbundets nettside, samt se på utvikling av siden 
Samle innspill fra kretser og klubber til forbedringer innen skiskyting, og kvittere ut 
innspillene.  
 

Vedtak: Styret vedtar justerte mandat for utviklingskomiteen for perioden 
2016-18. 

 
 
ORIENTERINGSSAKER  

14. kl. 1600: Status World Cup skiskyting v/ Kristin Sæterøy og Line Elvsveen 
15. Status landslag v/MAaD og PAB 
16. Status marked og administrasjon v/RR 
17. NSSFs Antidopingarbeid v/RR 
18. Orienteringssaker fra presidenten 
19. Orientering teknisk komite v/AH 
20. Orientering utviklingskomite v/HS 
21. Orientering fra NIF styrelederforum 9/11 v/ ES 
22. Orientering fra arrangørkonferansen v/AH 
23. Orientering fra SFF medlemsmøte 28/9 v/RR 

  
  
Merknadsfrist:         onsdag 16. november 2016  
   
Videre møteplan:   
Dato       Sted       Møte          
17. februar 17    Hochfilzen      Styremøte 6 2016-18  
6. april 17      Gardermoen     Styremøte 7 2016-18  
5. mai 17      Østlandet      Styremøte 8 2016-18    
    
   
   
  
Erlend Slokvik                Heidi Skaug                    Gjermund Hol           Arne Horten 
President Visepresident org.      Visepresident sport                         Styremedlem   
    
 
  
Hans Peter Olsen                      Lisbeth Gederaas            Halvor Flatland   
Styremedlem                                Styremedlem                         Styremedlem  
                                 
   
  
Rakel Rauntun  
Generalsekretær  


