NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no
STYREMØTE NR. 9, 2018 – 2020
23. januar 2019
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Oslo, 24. Janaur 2019 – A.V

PROTOKOLL
Til stede:

Arne Horten, Gjermund Hol, Bjørn Tore Årevik, Tore
Rynning-Nielsen, Lisbeth Gederaas, Bjørn Jonsson, Håkon
Engstu.

Forfall:

Marie Hov.

Til stede fra adm.:

Odd-Bjørn Hjelmset (S-44, O-31, O-32), Knut A. Folkestad
(S-44, O-31, O-32), Vegar Rolfsrud (S-44, O-33, O-34).

VEDTAKSSAKER

Sak 38:

Godkjenning av protokoll fra styremøte 7 og 8 2018-20

Vedtak:

Protokoll for styremøte nr. 7 og 8 2018-20 godkjennes.

Sak 39:

Konstituering av nytt styre og utviklingskomite

Heidi Skaug ønsker av personlige grunner å fratre sitt styreverv som Visepresident
organisasjon i NSSF og som nestleder i utviklingskomiteen.
Vedtak:

Styret tar til etterretning at Heidi Skaug ønsker å fratre sine verv i
NSSF. Styret vedtar følgende:
Lisbeth Gederaas tar over som Visepresident organisasjon og går
inn som medlem i Utviklingskomiteen.
Marie Hov rykker opp som styremedlem.
Håkon Engstu rykker opp som første varamedlem.
Bjørn Jonsson tar over som nestleder i Utviklingskomiteen.
Bjørn Tore Årevik tar over som nestleder i Teknisk Komite.

Sak 40:

Justering av styrets ansvarsoppgaver, kretsfordeling og
representasjon

Utkast til reviderte ansvarsoppgaver, kretsfordeling og representasjonsoppgaver ble
diskutert, og styre kom til enighet om en revidert fordeling.
Vedtak:

Styret vedtar vedlagte ansvarsoppgaver, kretsfordeling og
representasjonsoppgaver for styret (versjon 2.0, 23.01.19).

Sak 41:

Regnskapsrapport pr 31.12.2018 med prognose

Økonomisjef presenterte i detalj regnskapsrapport pr 31.12.18 med oppdatert
prognose.
Vedtak:

Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.12.2018 med
prognose til etterretning.

Sak 42:

Fremtidig organisering Sunn Idrett

Sunn Idrett er et samarbeidsprogram mellom Norges Skiforbund, Norges
Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Friidrettsforbund, med støtte
fra NIF og Olympiatoppen. Sunn Idrett jobber for å forebygge spiseforstyrrelser blant
unge idrettsutøvere og spre kunnskap om idrettsernæring. Det som startet ut som et 5årig prosjekt i 2008 ble i august 2013 vedtatt som en varig driftsform, med samme
eiere og organisering. Eierforbundene har ikke lenger samme behov for å sitte som
eiere, og har vurdert ulike alternativer for fremtidig organisering.
Den 17. januar møtte generalsekretærene i eierforbundene og det er enighet om å
jobbe videre for at Sunn Idrett skal bli en egen avdeling i NIF.
De viktigste arbeidsoppgavene fremover er å:
• Utarbeide revidert plan for 2019
• Utarbeide forslag til ny organisering og fokusområder
• Utarbeide overgangsavtale med NIF (NSF tar ansvar for å utarbeide utkast).
Vedtak:

Styret støtter Sunn Idrett som egen avdeling i NIF, og gir
Generalsekretæren fullmakter til å finne en fornuftig fremtidig
organisering for Sunn Idrett i samarbeid med de andre
eierforbundene.
Løsningen må ivareta det gode arbeidet Sunn Idrett gjør, og
samtidig sikre at forbundet får dekket sine behov i forhold til
relevante tjenester.

Sak 43:

Valg av forbundets representant i styringsgruppe Sunn Idrett

Eierforbundene til Sunn Idrett har en felles styringsgruppe for prosjektet, og Erlend
Slokvik har representert NSSF. Siden Slokvik nå er ansatt i Friidrettsforbundet må det
velges en ny person fra NSSF til å ivareta dette vervet fram til ny organisering er på
plass. Eierforbundene kom til enighet i møte 17. januar at Anne Farseth, Visepresident
i Friidrettsforbundet, går inn som styreleder og erstatter Erlend Slokvik.
Vedtak:

Styret vedtar ar Bjørn Jonsson går inn som styrets representant i
styringsgruppen for Sunn Idrett.

Sak 44:

NM Senior 2019

Den 4.- 6. januar 2019, ble det gjennomført NM Senior på Ål (del 1). NM i sesong
skulle gi Norsk Skiskyting økt oppmerksomhet og større mediedekning. Den
internasjonale terminlisten ga oss en uvanlig åpning første helgen i januar, og Ål SSL
var positive og villig til å ta på seg stor økonomisk risiko med å kjøpe tv-produksjon.
Forbundet skulle forsøke å bidra med salg av markedspakker, samt garantere for
deltakelse fra de største profilene.
Mesterskapet ble gjennomført som et godt teknisk arrangement og NRK produserte
gode tv-sendinger i strålende vær. Likevel har dette blitt fullstendig overskygget av
fokuset på manglende tilstedeværelse av profilerte utøvere. Arrangøren har rettet
sterkt kritikk til forbundet både i media og i form av skriftlig tilbakemelding. Videre har
Buskerud SSK kommet en skriftlig bekymringsmelding.
Det har vist seg at viktigheten av NM for norsk skiskyting, og spesielt gjennomføringen
av et NM i sesong, ikke har vært godt nok forankret internt i forbundet. Dette tar NSSF
selvkritikk for, og det er en utfordring vi tar på alvor. Styret og administrasjonen mener
at NM skal være vårt viktigste nasjonale arrangement, og vil jobbe for å sikre denne
målsetningen.
Vedtak:

Generalsekretær får i oppgave å utarbeide svarbrev til Ål SSL og
Buskerud SSK, basert på diskusjon i styremøte.
Generalsekretær avtaler et møte med NRK for å diskutere NM på
Ål og videre samarbeidsform.
Visepresident Sport og Idrettssjef tar et møte med trenere for å
sikre deltagelse av eliten på NM del 2.
NSSF skal bidra med å skape gode opplevelser på NM del 2 på
Ål, og vil blant annet stille med smøretrailer og smøreteam.
Styret vil legge en langsiktig strategi på hvordan vi skal løfte NM
statusen, og vil ha dette som hovedtema på styremøte 15. mars.
Det skal gjennomføres en god evaluering med løpere og trenere,
basert på NM del 1.

Orienteringssaker:
24. Status administrasjon v/Anne Varden
25. Orientering TK v/Arne Horten
26. Orientering UK v/Bjørn Jonsson
27. Eierstruktur Holmenkollen Skifest v/Anne Varden
28. Styrets representasjon ved åpning av anlegg Øvrebø IL v/Anne Varden
29. Anders Besseberg-stipend v/Anne Varden
30. Status World Cup Holmenkollen v/Sindre Svadberg
31. Status sport v/Odd-Bjørn Hjelmeset
32. Status marked v/Odd-Bjørn Hjelmeset
33. NM Veka v/Vegar Rolfsrud
34. Fluor og Hovedlandsrennet/Young Star Holmenkollen v/Vegar Rolfsrud.

Merknadsfrist:

mandag 28. januar 2019

Videre møteplan:
Dato
Styremøte 10
Styremøte 11
Styremøte 12

Sted
14-17. mars
25. april
10. mai

Møte
VM i Östersund (7-17 mars)
Skypemøte kl. 2000
Østlandet. NSSF Vårmøte 10-12. mai.

Arne Horten
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Gjermund Hol

President
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Visepresident sport

Tore Rynning-Nielsen

Bjørn Tore Årvik
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Styremedlem
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Håkon Engstu
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