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ÅPNING

President i NSSF, Hans O. Kveli, åpnet Tinget med sin tale til delegatene.
Lars Stenerud, formann i det frivillige skyttervesen (DFS) hilste Tinget

SAK 1

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER
Etter opprop ble de fremmøtte representantene godkjent. Listen over
representanter og gjester vedlegges.
44 stemmeberettigede representanter var tilstede ved åpningen, 2.dag var det
44 stemmeberettigede tilstede til og med sak 8. Fra sak 9 var det 42
stemmeberettigede.

SAK 6.0

UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEM
Utenom saksrekkefølgen ble det lagt frem forslag fra styret om å utnevne
Anders Besserberg til NSSF`s andre æresmedlem. Forslaget ble enstemmig
og med akklamasjon vedtatt.
Anders Besseberg var pga. utenlandsopphold forhindret fra å møte.

SAK 2

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN OG
SAKSLISTE
Forretningsorden og saksliste ble enstemmig godkjent.

SAK 3

VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER,
REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS
Disse ble enstemmig vedtatt:
Dirigenter:
Tore Bøygard og Ørnulf Samuelsen
Sekretærer:
Per Røgeberg og Wenche Engebretsen
Underskrive protokoll: Augon Eika og Kevin Kolstad
Tellekorps:
Arve Røste, Halvard Colbjørnsen og Åge Tjørhom

SAK 4

BERETNING
Til beretningen hadde følgende ordet:
President Hans O. Kveli gikk gjennom beretningen. Generalsekretær Alf
Koksvik redegjorde for bruk av midler på de nest beste.
Halvor Flatland ønsket en status på jenteprosjektet. Hans O.Kveli svarte at
prosjektet ikke er gått som tenkt og er derfor lagt inn i langtidsplanen som eget
satsningsområde.
Videre hadde Svein Lund ordet.
Beretningen for 1999 og 2000 ble enstemmig vedtatt.

SAK 5

REGNSKAP 1999 og 2000
Alf Koksvik redegjorde for regnskapsprinsippene og for overgangen fra
Idrettens kontoplan til Norsk standard.
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Under noter til regnskapet 2000 er det gjort en tilføyelse i punkt nr. 10
”Prosjekt VM 2000”: På slutten av nest siste avsnitt er det lagt til: Forskjellen
mellom ”benyttet av forventet overskudd” (2 mill.) og ”faktisk overskudd” blir
kr. 336.667,-. Dette er belastet regnskapet for 2000.
Revisjonsberetningen for 2000 er ikke underskrevet da styret ikke har signert
sin beretning. Kontrollkomiteen har godkjent regnskapet etter at ovennevnte
tilføyelse er gjort.
Årsregnskapene for 1999 og 2000, med vedlagte beretninger fra revisor og
kontrollkomiteen, ble enstemmig godkjent.

SAK 6
6.1

INNKOMNE FORSLAG
”Nullerklubben”
Rogaland Skiskytterkrets forslag lyder:
”Det foreslås at betingelsene for medlemskap i nullerklubben forandres til å
gjelde alle som skyter ”fullt hus” på en av konkurranseøvelsene, selv om
utøveren ikke er blant de 50% som skal ha mesterskapspremie.
Regelendringen er ment å gjelde for deltakere på Hovedlandsrennet.”
Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes det nye styret.
Reidar Helland, Rogaland SSK, holdt en innledning.
Følgende hadde ordet: Jens Erik Nygård, Stein Funderud, May Christoffersen,
Halvard Colbjørnsen, Knut Sterud, Geir Colbjørnsen med forslag om at
forandringen skal gjelde alle renn, Reidar Helland, Trond Damås, Wenche
Daleng ber om at saken ikke oversendes det nye styret, men vedtas på Tinget,
Oddbjørg Morseth ber om at det foretas en prøveavstemming som det nye
styret kan ta med seg i det videre arbeidet. Videre hadde disse ordet: Halvor
Flatland, Ole Martin Norderhaug, Per Røgeberg, Svein Lund og Trond Damås.
Telmarks forslag lyder: ”Betingelsene for medlemskap i Nullerklubben
forandres til å gjelde alle som skyter ”fullt hus” på en av konkurranseøvelsene i
Landsdelsmesterskap, Norgesmesterskap, Hovedlandsrenn og Norgescup.
Prøvevotering: Telemarks forslag:
Styrets forslag:

26 stemmer
18 stemmer

Hans O. Kveli trekker styrets forslag.
Forslaget til Telemark ble vedtatt 43 mot 1 stemme.
Rogalands forslag ble følgelig ikke stemt over.
6.2
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Premiering
Rogaland Skiskytterkrets forslag lyder:
”Det foreslås at premieringen økes til 100% i alle rekruttklassene og til 50% i
yngste juniorklasse i alle renn på kretsnivå, samt Landsdelsmesterskap”.
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Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes det nye styret.
Følgende hadde ordet: Reidar Helland, Trond Damås, Halvard Colbjørnsen og
Hans O Kveli.
Votering: Stemmer for Rogalands forslag: 30 stemmer
Styrets forslag til vedtak:
14 stemmer
Rogalands forslag ble vedtatt.
6.3

Klubbkonkurransen
Buskerud Skiskytterkrets forslag lyder:
”Klubbkonkurransen som er et tiltak satt i verk av NSSF, gjelder for
aldersgruppen 12-13 og 14-15 år. Vi mener at også mini-mini og
minirekruttklassene bør være med i opplegget. Det er disse gruppene som er
ressurskrevende for klubber og lag”.
Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes det nye styret.
Følgene hadde ordet: Arve Røste, med tilleggsforslag, Geir Colbjørnsen, Trond
Damås og Alf Koksvik.
Buskerud Skiskytterkrets tilleggsforslag lyder: Bør også gjelde cuper arrangert
i regi av kretsen og som ikke er terminfestet i NSSF’s liste.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6.4

Antall skytinger
Buskerud Skiskytterkrets forslag lyder:
” Det bør åpnes for 2 skytinger i de yngre klassene, for å eksponere mer på
skyting. Vi har over tid registrert at skyteferdighetene ikke er blitt bedre,
derfor mener vi ved å øke antall skytinger i konkurransesituasjon vil vi få en
forbedring. De aktive ønsker også å øke antall skyteserier. Renn med mange
deltagere vil muligens få problemer, men dette bør vurderes ved hvert enkelt
renn og klasse”.
Ingen ønsket ordet til saken
Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes det nye styret.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6.5

Rennprogram Norgescup og NM
Saken er frembrakt av Oslo og Akershus Skiskytterkrets. Det foreslås at:
 Norgescup og NM, junior og senior samkjøres
 Rennprogram. Norgescupen reduseres til 3 rennhelger utenom NM.
 NM arrangeres komprimert og sammenhengende
Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes det nye styret.

4

Protokoll Tinget 2001
Svein Lund innledet og sa at de ikke ønsket en avstemming over forslaget,
men en debatt.
Følgende hadde ordet:
Geir Colbjørnsen, Ole Martin Norderhaug, Trond Damås, Halvor Flatland,
Hans O. Kveli, Jesper Andersen, Halvar Colbjørnsen og Svein Lund.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
6.6

Lovendring - § 9 Representasjon på Tinget
Styret fremmet følgende forslag: §9 i NSSF’s lov endres til å lyde:
På forbundstinget møter med stemmerett:
a) Styret
b) En representant for hvert lag. For at et lag skal kunne være representert
må laget i siste konkurransesesong ha hatt minst 5 aktive (lisenser).
Lagets representant velges av lagets styre og som gis nødvendig fullmakt.
Fremleggelse av fullmakt er nødvendig for å bli godtatt som
tingrepresentant.
c) Alle kretsledere eller dennes stedfortreder.
Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes
av forbundet. Ved tinget skal det nyttes reisefordeling uten diettgodtgjørelse.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:
a.
Leder i lovbestemte eller tingvalgte komiteer, evt. nestleder eller
styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b.
Kontrollkomiteens medlemmer
c.
Revisor
d.
Forbundets generalsekretær, eller i hans fravær en ansatt på
forbundskontoret.
e.
En av de ansatte trenere.
f.
En representant fra de aktive
Hans O. Kveli holdt en felles innledning til sak 6.6, 6,7 og 6.8. Sak 6.6 er en
prinsipiell lovendring mens sak 6.7 og sak 6.8 kun er justering av redaksjonelle
feil. Lovendringer krever 2/3 flertall.
Følgende hadde ordet: Augon Eika, Knut Sterud, Arve Røste, Leif Arne
Hansen fremmet forslag fra Nordland, Jesper Andersen, Hans O. Kveli.
Nordland Skiskytterkrets forslag: Lovens §9 endres ikke.
Votering:

Styrets forslag
Nordlands forslag

Styrets forslag ble vedtatt.
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32 stemmer
12 stemmer
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6.7

Lovendring - § 2 Organisasjon - redaksjonell endring
Saken er frembrakt av Styret. I § 2 siste ledd er det i forhold til NIF's
basislovnorm for særforbund oppstått en åpenbar feil da ordet "idrettskretser"
er brukt istedenfor "forbundet". Det foreslås derfor at § 2 siste ledd endres til:
"Regler i NIF’s lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for forbundet
uavhengig av hva som måtte stå i NSSF’s lov".
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6.8

Lovendring - § 11 Forbundstingets oppgaver - redaksjonell endring, samt
tillegg fra ny basislovnorm
Saken er frembrakt av Styret.
I § 11 er ordene tillitsmenn og varamenn benyttet. Det foreslås at dette endres
slik at det blir kjønnsnøytralt, til tillitsvalgt og varamedlem..
Kontrollkomiteen skal bestå av Leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Det tas inn nye bestemmelser i forhold til kjønnsfordelingen.
Styret foreslår at NSSF’s lov § 11 ser slik ut:
Tinget skal:
1. Godkjenne saksliste og forretningsorden
2. Velge to dirigenter, to sekretærer og to representanter til å underskrive
protokollen
3. Godkjenne de fremmøtte representanter
4. Behandle årsberetningen
5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette kontingent og avgifter
8. Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan
9. Tilsette statsautorisert / registrert revisor til å revidere regnskapet, samt
fastsette revisors honorar
10. Velge:
1.

2.
3.
4.
5.
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Forbundsstyre bestående av:
President
1.visepresident, organisasjon
2.visepresident, sport
Styremedlem, økonomi, markedsføring og PR
Styremedlem, rekruttering og breddeidrett
Styremedlem, arrangement, reglement og anlegg
Styremedlem, utdanning og ungdomsidrett
Kontrollkomité bestående av :
Leder, 2 medlemmer, 2 varamedlemmer
Domsutvalg, bestående av:
Leder, nestleder, 1 medlem, 2 varamedlemmer
Appellutvalg, bestående av:
Leder, nestleder, 3 medlemmer, 2 varamedlemmer
Valgkomité, bestående av:
Leder, 4 medlemmer, 5 varamedlemmer
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6.
7.

Medlemmer av andre utvalg og komiteer tinget har vedtatt å nedsette
Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er
tilsluttet

Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert
kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre
medlemmer. Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme
organisasjonsledd, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. Ingen kan
samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet
organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder
eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
6.9

Endring av turnus for Ting
Styret foreslår: Turnusen på Forbundstinget endres slik at NSSF har Ting
samme år som det arrangeres Olympiske Leker. Første Ting våren 2002,
deretter 2004, 2006, osv.
Følgende hadde ordet. Hans O. Kveli og Alf Koksvik.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 7

FASTSETTELSE AV KONTIGENT
Forslaget om å opprettholde dagens ordning ble enstemmig vedtatt.

SAK 8

LANGTIDSPLAN 2001-2006 (med økonomisk prognose)
Bodil Heskestad innledet.
Følgende hadde ordet:
Alf Koksvik, Halvard Colbjørnsen, Hans O. Kveli, Svein Lund, Augon Eika,
Halvor Flatland, Ole Martin Nordrehaug, Stig Strand, Wenche Daleng, Geir
Colbjørnsen, Terje Mørkve, Hans O. Kveli, Augon Eika, Halvard Colbjørnsen,
Jesper Andersen, Arve Røste, Bodil Heskestad og Halvor Flatland
Fremlagt handlingsplan for NSSF for perioden 2001-2006 ble enstemmig
godkjent. Korrigert økonomisk prognose for samme periode tas til etterretning.
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SAK 9

VALG
Valgkomiteens leder, Oddbjørg Morseth, la på Tinget fram komiteens
innstilling.
Følgende ble enstemmig valgt:
Forbundsstyre bestående av:
President
1.visepresident, organisasjon
2.visepresident, sport
Styremedlem, økonomi, markedsføring og PR
Styremedlem, rekruttering og breddeidrett
Styremedlem, arrangement, reglement og anlegg
Styremedlem, utdanning og ungdomsidrett

Hans O. Kveli
Bodil Heskestad
Trond Damås
Frank Eriksen
Tore Bøygard
Stein Funderud
Lene Teksum

Kontrollkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Jon Oftedal
Grete Stensvold
Ole Martin Norderhaug
Ellen Marie Colbjørnsen
Alf Hansen

Domsutvalg
Leder
Nestleder
Medlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Sverre Matberg
Anne Grundnes Steien
Kåre Brekken
Arne I. Krigsvold
Kjetil G. Espeland

Appellutvalg
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Halvard Colbjørnsen
Ivar Melheim
Jon Dale
Kjell Nordvik
Ann Mari Bogholm
Kjell Sæter
Tove Elvebakk

Valgkomité
Leder Geirhild Snildal Engen
Medlem Elin Minde
Medlem Terje Mørkve
Medlem May Christoffersen
Medlem Gustav Gausel
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Personlig varamedl Hans Bjørnstad
”
”
Halvard Colbjørnsen
”
”
Jørgen Berg-Domås
”
”
Jo Severin Matberg
”
”
Jo Dale
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SAK 10

EVENTUELT
Stein Funderud orienterte om Håndbok for TD , Arrangementsmal og
kommende NM i sommerskiskyting.
Svein Lund redegjorde litt fra region Øst og at de har laget en rapport over det
arbeidet som er gjort.
Før behandlingen av sak 8 hilste Grete I. Nykkelmo fra NIF-styret Tinget og
fortalte om NIF’s mål, arbeidsoppgaver og fremtidsplaner.

----------------------------Augon Eika

---------------------------------Kevin Kolstad

Oslo, 26. juni 2001

Vedlegg:
1. Deltakeroversikt
2. Langtidsplan for 2001 – 2006 med økonomisk prognose
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