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PROTOKOLL  

  

Til stede:  Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol,  

Hans Peter Olsen, Lisbeth Gederaas, Halvor Flatland, Arne 

Horten, Heidi Hjemli og Nils Inge Gauthun. 

 

 

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

Aa Djupvik, Geir Ole Steinslett og Ragnar Hagen var til 

stede under S-41, O-16 og O-17. 

 

  

VEDTAKSSAKER  

  

 Sak 39: Godkjenning av protokoll fra styremøte 5, 6 og 7 

 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 40: Regnskapsrapport pr 31.12. 2016 med prognose 

Forbundet styrer mot et underskudd for 2016 på ca. 200 000 kr. Av vesentlige 
endringer fra styremøte 5 2016-18, er det spesielt nye, og overraskende IT-kostnader 
fra NIF som har svekket resultatet, sammen med en god del økte kostnader på 
avdeling sport. Totalt sett er resultatet likevel betydelig bedre enn revidert budsjett for 
2016.  
 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport pr 31.12 2016 med prognose til 

etterretning. Samtidig påpeker styret forventninger til at 

budsjettansvarlige skal holde tildelte rammer. 

 

 

Sak 41:  Ny tildeling NM senior sesongen 2017/18 

NM senior for sesongen 2017/18 ble lyst ut på nytt i januar 2017 siden Trondhjems SS 

og Byåsen IL trakk seg som arrangører i desember 2016. Teknisk komite har 

behandlet innkomne søkere i TK møte 8. februar. 

 

Innen søknadsfristens utløp hadde det kommet inn 7 søknader: 

Folldal IF, Røros IL og Os IL, Tingelstad SSK og Søndre Ål SK (Lygna), Markane IL, 

Oppdal IL, Sjusjøen IL – Natrudstilen og Vingrom IL. 

 

Styremedlem Arne Horten og varamedlem Heidi Hjemli meldte seg inhabile i denne 

saken, og forlot styrerommet under behandlingen. 



 

Vedtak: NM arrangørene for NM senior 2017/18, Trondhjems SS og 

Byåsen IL, trakk seg som arrangører for mesterskapet i desember 

2016.  

 

Ny og åpen utlysing har vært gjennomført av teknisk komite. Styret 

valgte å følge teknisk komite sin innstilling og vedtar følgende 

arrangør for NM senior i 2017/18: 

- Vingrom IL 
 
 

Sak 42: Fasiliteter for ammunisjon og våpentesting 

NSSF har de siste årene gjort for-testing av konkurranse ammunisjon hos vår 

samarbeidspartner Nammo-Lapua i Tyskland. Dette har ført til at sport har hatt god 

ammunisjon å velge i når vi skal teste løperne sine våpen.  

 

NSSF har også fått lov å låne testanlegget hos Norma i Åmotfors i Sverige. Her har vi 

gjort testingen med løperne sine våpen for å finne rette kombinasjonen våpen-

ammunisjon. Denne muligheten hos Norma i Sverige, har dessverre i løpet av 2016, 

falt bort. Grunnen er at den nye ledergruppen i anlegget ikke ser samme verdien i å la 

oss låne anlegget, pluss at de trenger anlegget mer selv til egen produksjon.  

 

Med de fasilitetene vi har tilgjengelig pr i dag gir det ikke muligheter både fasilitet- og 

ressursmessig å gå i førersete på utviklingsarbeid på dette området. Sport har mange 

tanker rundt utvikling som vi har lyst å jobbe med for å bli den ledende nasjonen på 

dette, noen vi tror vil gi oss et konkurransefortrinn i fremtiden. 

 

Vedtak: Styret stiller seg positive til arbeidet med testsenter for 

ammunisjon og våpen. Prosjektet må imidlertid jobbes mer med 

før styret kan gi økonomiske garantier.  

 

Styret ber prosjektleder jobbe inn mot potensielle aktører, 

samarbeidspartnere og aktuelle anleggseiere for et slikt prosjekt, 

slik at styret får en konkret og realistisk kostnadsramme å 

behandle på styremøtet i mai 2017. 

 

 

 
ORIENTERINGSSAKER  

14.  Status marked v/MV  
15.  Status World Cup skiskyting v/ RR 
16.  Status landslag v/MAaD 
17.  NSSFs Antidopingarbeid, rutiner landslag v/RH 
18.  Orientering teknisk komite v/AH 
19.  Orientering utviklingskomite v/HS 
20.  Orientering Sunn Idrett v/ ES 
21.  Prosess NSSFs Beredskapsplan v/ RR 
22.  NSSFs etiske retningslinjer v/RR 
23.  Orientering NSSFs Vårmøte 5-6. mai v/RR 
24.  Orienteringssak Rendalen kommune v/RR 
25.  Prosjekt Snow for the future v/ES 



26.  Informasjon fra IBU president Anders Besseberg 
 

   

 

Merknadsfrist:          Onsdag 22. februar 2017  

   

 

Videre møteplan:   

Dato       Sted       Møte          

6. april 17      Gardermoen     Styremøte 9 2016-18  

5. mai 17      Østlandet      Styremøte 10 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   

 

 

 

 

 

Heidi Hjemli                     Nils Inge Gauthun                      

Varamedlem    Varamedlem   

                               

   

 

 

  

Rakel Rauntun  
Generalsekretær  


