NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no
STYREMØTE NR. 26, 2018 – 2020
28. april 2020
Sted: Skype

Oslo, 29. april - A.V

PROTOKOLL
Til stede:

Arne Horten, Gjermund Hol, Bjørn Tore Årevik, Tore RynningNielsen, Håkon Engstu og Bjørn Jonsson.

Forfall:

Marie Hov, Lisbeth Gederaas.

Fra administrasjonen:

Anne Varden, Stig Flatebø.
O-117 Knut Folkestad, Per Arne Botnan, Vegar Rolfsrud
O-118 Per Arne Botnan, Vegar Rolfsrud
S-119/120/121 Vegar Rolfsrud
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ORIENTERINGSSAKER
116 Status Holmenkollen Skifestival v/Stig Flatebø
117 Status salg v/Knut Folkestad
118 Status sport v/Per Arne Botnan
119 Status administrasjon v/Anne Varden
120 Status organisasjonsutvikling v/Arne Horten

VEDTAKSSAKER
Sak 118

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25 2018-20

Vedtak:

Protokoll for styremøte nr. 25 2018-20 godkjennes, og sendes ut for
elektronisk signering.

Sak 119

Vedtakssak fra TK: C-lisens

Selbuskogen er ønsket som arrangør av NC Finaler 2021 grunnet nærhet til Granåsen,
hvor NM Skiskyting 2021 skal arrangeres i forbindelse med NM-Veka. På bakgrunn av
dette har Skatval Skilag Skiskyting for Selbuskogen søkt om C-lisens.

Dersom lisenskrav ikke er innfridd innen 1. september må NSSF finne en annen arrangør
av NC Finaler 2021 med gyldig C-lisens.
Vedtak:

Selbuskogen tildeles C-lisens fra 1. september 2020 - 30. april 2025
under forutsetning om at nye skiver er anskaffet innen 1. september
2020. Det gis informasjon om forutsetningene til eier/klubb og at
anlegget må sende inn dokumentasjon innen denne datoen.

Sak 120

Vedtakssak fra TK: HL 2022

TK har mottatt søknad om å arrangere HL 2022 fra Målselv Skiskyttere og OASSK. Begge
søknadene var av høy kvalitet. Tungtveiende argumenter som ble lagt til grunn for TK sin
innstilling til styret var at et Hovedlandsrenn i nasjonalanlegget vil være positivt for
skiskyttermiljøet, samt at HL 2021 avholdes i Mo i Rana, regions nord. Ved å legge HL
2022 til Holmenkollen ivaretas geografisk spredning.
Vedtak:

Hovedlandsrennet 2022 tildeles OASSK med Holmenkollen som
arena. Arrangøravtalen inngås med arrangørklubbene i kretsen.

I etterkant av styremøte ble Målselv informert om vedtaket, og NSSF har mottatt en
henvendelse fra Målselv hvor de påpeker at en krets ikke kan søke eller tildeles HL.
I henhold til konkurransereglementet §12.2.2 Arrangementssøknad for NM og HL 1. ledd
står det «Søknad fra en klubb om å arrangere NM eller HL må sendes skriftlig til
kretsen. Kretsen prioriterer søknaden og videresender til NSSF.
Målselv ber om at styret i NSSF følger konkurransereglementet og behandler saken på
nytt. Saken vil behandles på nytt på styremøte 27 2018-20, som er berammet til 19. mai
2020.

Sak 121

Søknad fra Vik NM Senior 2021

NM Senior 2020 i Vik ble avlyst grunnet Covid-19. Vik IL har sendt et brev til Norges
Skiskytterforbund hvor de ber styret vurdere om NM Senior kan legges til Vik i 2021.
Styret vedtok på styremøte 23. januar 2020 at NSSF skal delta i NM-veka i Granåsen
mars 2021. TV-tid for norske utøvere var et av argumentene for at forbundet ville være en
del av dette arrangementet. Forpliktelsene til tildelt arrangør, NM-veka som arrangement
og NRK, gjør at styret ønsker å holde fast på denne beslutningen.
Samtidig er det viktig for norsk skiskyting å ivareta nasjonale arrangører. Vik IL kan ikke
lastes for at NM Senior 2020 ble avlyst, og styret har forståelse for at det betyr mye for de
som klubb, og for deres sponsorer, å få mulighet til å gjennomføre et NM senior.
Dette, sammen med NSSF’s konkurransereglement, som omhandler turnus for tildeling av
mesterskap, er sentrale moment i vurdering av fremtidige tildelinger av NM Senior.
Turnusen ble brutt da NM Senior ble tildelt Granåsen i 2021 for å være med på NM-Veka.
I henhold til turnus er det region nord som skal tildeles NM Senior i 2022, og her ligger det
noen klare forventninger i skiskytter Norge.

Vedtak:

Styrtet har vedtatt at NSSF skal være en del av NM-veka i 2021, og
står ved dette vedtaket. Vik IL vil vurderes som en aktuell kandidat for
NM 2022, og styret ber administrasjonen informere Vik IL om
prosessen videre og tanker rundt NM 2022. Styret ber videre TK se på
turnus for NM Senior vinter og om det bør gjøres endringer her.
Tildeling av NM 2022 og ny turnus vil behandles på styremøte 27
2018-20, 19. mai.

Sak 122

Rammeprogram NSSF Ting 2020

På forrige styremøte vedtok styret å arrangere NSSFs Ting 2020 på Gardermoen 17.
oktober, kombinert med fagmøte for krets- og klubbledere 18. oktober. Siden tidspunktet er
tett på sesongstart vil det ikke bli arrangert fagmøter for trenere, samt TK, TD2 og SU i
forbindelse med Ting-helgen. På bakgrunn av dette har programkomiteen har utarbeidet
følgende forslag til rammeprogram.
Fredag

10.00-17.00

Styremøte

Lørdag

11.30-13.00
12.30-13.00
13.00-16.00
16.00-16.30
16.30
21.00

Lunsj
Registrering
Tingforhandlinger
Pause med servering
Tingforhandlinger fortsetter
Ting-middag

Søndag

09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00

Fagmøte krets og klubb
Lunsj
Fagmøte krets og klubb

Programmet er med forbehold om endringer. Forslag til agenda for fagmøte krets og klubb
utarbeides på et senere tidspunkt.
Vedtak:

Styret vedtar programkomiteen sitt forslag til rammeprogram for NSSF
Ting 2020.

Sak 123

Plan B Covid-19 egne arrangementer

Mot slutten av sesongen medførte Covid-19 avlysning av arrangementer og stans av all
aktivitet. Nå som det er åpnet opp igjen for aktivitet i mindre grupper, har vi utarbeidet
koronavettregler for skiskyting som oppdateres forløpende, slik at de til enhver tid er i tråd
med gjellende restriksjoner.
Covid-19 medfører usikkerhet knyttet til gjennomføring av arrangementer for sesongen
2020-21. NSSF vil naturligvis forholde oss til de til enhver tid gjeldene retningslinjene fra
myndighetene.

Vi planlegger i utgangspunktet for at planlagte arrangementer lar seg gjennomføre, men
det er naturlig å se for seg (i dag) at noen arrangementer vil gå uten publikum. På
bakgrunn av dette bør det utarbeides en plan B for gjennomføring av egne arrangementer,
som i hensyntar ulike scenarier knyttet til mulige restriksjoner og konsekvenser.
Vedtak: Styret vedtar at TK utarbeider en plan B for gjennomføring av egne
arrangement, som i hensyntar ulike scenarier knyttet til mulige restriksjoner og
konsekvenser. Planen presenteres på styremøte 12. juni.

Merknadsfrist:

7. mai 2020

Videre møteplan 2020:
Dato
Sted
Styremøte 27
19. mai
Styremøte 28
12. juni

Møte
TBA, kl. 9-15
TBA, kl. 10-17

Arne Horten

Lisbeth Gederaas

Gjermund Hol

President

Visepresident organisasjon

Visepresident sport

Tore Rynning-Nielsen

Bjørn Tore Årevik

Bjørn Jonsson

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Marie Hov

Håkon Engstu

Anne R. Varden

Styremedlem

Varamedlem

Generalsekretær

