NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo

Tlf 21 029000 – faks 21 029002

STYREMØTE NR. 8, 2008 – 2010
25-30. juni 2009
Sted: pr. mail

Oslo, 3. juli 2009 – R.R.
PROTOKOLL

Til stede:

Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim,
Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Leif Arne Hansen og Rakel Rauntun.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER
Sak 52:
Statutter for Vital klubbstipend
Vital/DnBNOR sin jubileumsgave til Norges Skiskytterforbund i forbindelse med 25
års jubileumet ble delt ut av Jacob Lund under jubileumsmiddagen 6. juni 09.
Gaven var et klubbstipend som skal gå til en skiskytterklubb eller evt. flere
skiskytterklubber som har jobbet godt i forhold til rekruttering.
Beløpet er begrenset oppad til kr. 50.000,- og skal deles ut hvert år under
åpningsrennet på Beitostølen. Stipendet skal deles ut så lenge som Vital/DnBNOR
har en samarbeidsavtale med NSSF.
Administrasjonen fikk i oppgave av styret og Vital/DnBNOR å komme opp med
statutter for tildeling som skal godkjennes av Vital/DnBNOR før statuttene
godkjennes. Vital/DnBNOR har nedsatt en komité bestående av Jacob Lund fra
Vital/DnBNOR, generalsekretær og markedsansvarlig fra NSSF. Komiteen skal
godkjenne tildeling og legge opp rammene for utdelingen under åpningsrennet på
Beitostølen.
Vedtak:

Vitals klubbstipend skal hvert år tildeles den klubb vinnerne i
Hovedlandsrennet for klasse J16 og klasse G16 representerer.
Det vil være resultatene i HL for foregående sesong som utdeles
på Beitostølen påfølgende november.
Stipendet skal tildeles klubben(e) som vinnerne av J16 og G16 i
øvelsene normal og sprint representerer. Stipendet begrenset
oppad til kr. 50 000,- kan bli fordelt på minimum en klubb og
maksimum fire klubber.

Sak 53:
Statutter for Statkraft Talentstipend
Statkraft sin jubileumsgave til Norges Skiskytterforbund ble delt ut av Grete Ingeborg
Nykkelmo under jubileumsmiddagen 6. juni.
Administrasjonen har i etterkant av jubileumsmiddagen avholdt et møte med Statkraft
for å klargjøre statuttene for stipendgaven. I møtet ble kriterier diskutert, der det ble
bestemt at talentstipendet skal deles ut hvert år så lenge Statkraft er en

samarbeidspartner av NSSF. Statkraft var tydelige på at de ønsket at stipendet skal
gå til juniorløpere på bakgrunn av prestasjoner, fordelt på flere løpere. Årsaken til det
er at Statkraft er inne som hovedsponsor for Statkraft Junior Cup.
Beløpet er begrenset oppad til kr. 50 000,-pr år. Stipendene deles ut under finalen i
Statkraft junior Cup.
Vedtak:

Merknadsfrist:

Premiepengene til Statkraft junior Cup kl. 17-20/21 blir fra og
med sesongen 2009/10 omdøpt til Statkraft Talentstipend, og
delt ut på samme måte og i samme størrelse som vedtatt i
styremøte 4 sak 26.

Tirsdag 30. juni 2009

Videre møteplan:
Tid
18-20.09.09 (møtet holdes 18/9)
13-15.11.09 (møtet holdes 13/11)

Sted
Møte
Vik
Styremøte 8 2008-2010
Beitostølen Styremøte 9 2008-2010

Tore Bøygard

Wenche Flaa-Eieland

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

Erlend Slokvik

Leif Arne Hansen

Marian Lyngsaunet

Rakel Rauntun

