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ÅPNING:  
Åpning og eventuelle hilsningstaler 
NSSF president Arne Horten åpnet det 21.ordinære tinget med sin hilsningstale. 
 
Arne frembrakte digital hilsen til tinget fra Jarle Tvinnereim generalsekretær i DFS, som 
var fornøyd med tett og godt samarbeidet med NSSF om pilotprosjektet «Bedre skyting», 
våpenforskrifter og miljøaspektet med fokus på bly.   

 
Ole Jørstad styremedlem NIF holdt også sin hilsningstale digitalt. Han fokuserte på 
viktigheten av godt arbeid på likestilling og på involvering av ungdommen i årene som 
kommer. Videre ble det rettet stor fokus på bærekraft og bærekraftige arrangementer i 
tiden som kommer.  
 

 
SAK 1 GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER 
  

1. Navneopprop, se vedlagte delegatliste 
2. Samtlige fullmakter godkjent 
3. Antall stemmeberettigede 34 

 
 

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG 
FORRETNINGSORDEN 

 
2.1  Innkalling 
Innkallingen godkjent 
 
2.2 Saksliste 
Sakliste godkjent 
 
2.3  Forretningsorden 
Forretningsorden godkjent 
 
 

SAK 3  VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER, REPRESENTANTER 
TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS 

  
Dirigent: Tore Bøygard 
 
Referenter: Stefania Rosenlund Manzi og Maren Waagaard 
 
2 representanter til å undertegne protokollen:  
Ottar Øygaard (Oppland SSK) og Gunn Marit Høistad (Fet Skiklubb) 
 
3 representanter til tellekorps: Stig Flatebø, Vegar Rolfsrud og Jens Schjerven 
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SAK 4 Årsrapport for 2018/19 og 2019/20  
 
Innledning til årsrapportene ved skiskytterpresident Arne Horten, hvor han viste til de to 
årsrapportene 18/19 og 19/20, der det beskrives detaljert aktiviteten i forbundet den siste 
perioden.  
I tillegg redegjorde presidenten for styrets oppfølging av tingsaker fra Tinget 2018.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
 
Hans Peter Olsen (Bjerke IL)  
Spørsmål knyttet til oppfølging av tingsak 6.4: VM søknad 
I teksten kommer det fram at NSSF ikke nådde opp i søknadsprosessen knyttet til VM i 
2025. Senere kommer det frem at fristen for levering av søknaden ikke ble overholdt da 
søknaden kom for sent. Hva er korrekt, og skal man endre teksten i dokumentet? 
 
Arne Horten (President NSSF) 
Horten opplyste om at det stemmer at søknaden ble levert etter fristen. Horten utrykker 
imidlertid at et VM i 2024/2025 ville kommet for tidlig, og at vi vil være bedre rustet for å 
søke mot et VM på et senere tidspunkt. Det var likevel viktig for forbundet å signalisere 
interesse for et fremtidig VM i Norge.  
 
Tore Bøygard (Dirigent) 
Dirigenten gjør oppmerksom på at i klubboversikten i årsrapporten 18/19 manglet kretsene 
Telemark/Vestfold og Troms. Dette bes korrigert av administrasjonen.  

Styrets forslag til endret vedtak:  
Årsrapportene og styrets beretning for sesongene 2018/2019 og 2019/2020 godkjennes 
med følgende endringer; 

VM søknad for 2025 ble levert for sent, grunnet misforståelse av frister. Samtidig hadde et 
evt. VM i 2025 kommet litt for tidlig for oss.  

For årsrapporten 18/19 må kretsene Telemark/Vestfold og Troms legges til. 

Styrets forslag med endringer ble enstemmig godkjent. 

 

SAK 5 REGNSKAP 2018 OG 2019 
 
Revidert regnskap for henholdsvis 2018 og 2019 ligger i årsrapportene for 2018/19 og 
2019/20. 
 
Innledning til regnskapene 2018 og 2019 v/Gjermund Hol. 
Visepresident sport redegjorde for den økonomiske utviklingen siden 2018, med spesielt 
fokus på utfordringene knyttet til endringen rundt markedsinntekter. Han beskrev 
situasjonen som krevende, men at man i løpet av 2019 klarte å snu den negative 
utviklingen og at 2020 ser ut til å få et positivt økonomisk resultat.  
 
Innledning til kontrollkomiteens beretning 2018 og 2019 v/Ole Martin Norderhaug. 
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Kontrollkomiteen oppfatter samarbeidet mellom Styret, administrasjonen og 
kontrollkomiteen som svært tilfredsstillende. Styret får skryt for velvilje og åpenheten. 
NSSF har levert ut fra de vedtakene som Tinget gjorde for 2 år siden. Kontrollkomiteen har 
ingen bemerkninger til disposisjonen, og anser regnskapet som tilfredsstillende. Det 
nevnes likevel at forbundet bør forbedre sine innkrevingsrutiner på utestående fordringer 
og at man kontinuerlig må ha fokus på riktig bemanning iht. Økonomisk situasjon. 
 
Kontrollkomiteen informerte også om at komiteen vil skifte navn til kontrollutvalget, og at 
det også vil medføre en del endringer i oppgaver. Dette er noe styret og kontrollkomiteen 
må se på sammen.  
 
For første gang har kontrollkomiteen mottatt en klage fra organisasjonen på et 
styrevedtak, komiteen har vurdert saken og gitt sin tilbakemelding på håndteringen.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
 
Arne Horten (President) 
Horten bekrefte at økonomisk fokus er viktig for styret. Utestående fordringer rapporteres 
nå på hvert styremøte for å sørge for at risikoen reduseres. Styret er allerede i gang med 
arbeidet knyttet til utarbeidelse av et nytt mandat for kontrollutvalget. Generalsekretær har 
også et overordnet ansvar for å følge opp at forbundet har fornuftig bemanning, og jobber i 
disse dager spesifikt med organisering av forbundets administrasjon. 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Regnskap for 2018 og 2019 godkjennes. 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 6 INNKOMNE FORSLAG 

 
6.1  Lovendringsforslag fra styret: Endring til 4-årig valgperiode 

 
Visepresident organisasjon Lisbeth Gederaas la fram saken. 
Lovendringsforslaget ble reist av styret og lyder som følger: 

 
Kontinuitet i styrearbeidet er viktig for å kunne skape gode rammevilkår for en 
organisasjon. Dette er med på å gi grunnlag for gjennomføring av langsiktige strategier og 
det gir god kompetanseoverføring innad i styrer. 
 
Vi ser at flere sammenlignbare organisasjoner har 4-årig valgperioder. Dette gjelder blant 
annet IBU og NIF.  
 
Innledning 
NSSFs lov §17 pålegger forbundstinget å velge Norges Skiskytterforbunds styre for 
kommende tingperiode, bestående av President, Visepresident Sport, Visepresident 
Organisasjon, 4 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem. 
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Endring til 4-årig valgperiode foreslås inkludert i §17 og at det er president, visepresident 
Sport og to styremedlemmer som velges for fire år ved dette Tinget. De andre posisjonene 
velges for to år. Ved Tinget i 2022, foreslås det at Visepresident Organisasjon og 2 
styremedlem velges for fire år. 1. og 2. varamedlem velges fortsatt for 2 år av gangen. Da 
er overgangen fra 2-årig til 4-årig valgperiode implementert. 
 
Nytt utkast til lov for Norges Skiskytterforbund med lovendringen implementert, finnes 
vedlagt (endringer merket i rødt). 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Skiskytterstyret velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at president, 
visepresident sport, og to styremedlemmer velges på samme ting.  
 
Varamedlemmer velges for to år. 
 
Øvrige valg under §17 pkt. 14 bokstav b til e, har valgperiode på to år. 
  
Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
6.2 Godtgjørelse til styret  
 
Visepresident organisasjon Lisbeth Gederaas la fram saken. 
 
Forslaget er reist av styret og lyder som følger: 
Dagens satser på godtgjørelse til styret opprettholdes. 
 
Begrunnelse: 
Tinget i 2014 vedtok at styrets godtgjørelse skulle opp som sak på hvert ting. Det ble gjort 
justeringer på disse satsene på Ekstraordinært Ting 2018. Styret ser derfor ikke behov for 
å endre dagens modell for styregodtgjørelse, og foreslår overfor tinget å opprettholde 
dagens satser. 
 

Styrets forslag til vedtak: 
Dagens satser til styrets godtgjørelse opprettholdes 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 
SAK 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT  
 
Styremedlem Bjørn Tore Årevik la fram saken. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Dagens ordning og satser opprettholdes 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt  
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SAK 8 REVIDERT LANGTIDSPLAN 2018-22 MED ØKONOMISK 
PROGNOSE 

 
President Arne Horten la fram saken. 
 
Tinget vedtok i juni 2018 ny Langtidsplan 2018-2022. Vi er nå midtveis i denne perioden 
og det er derfor behov for å gjøre noen justeringer. 
 
Langtidsplanen er jevnlig oppe til diskusjon i styrets arbeid og aktuelle endringer blir 
kontinuerlig diskutert. Disse diskusjonene materialiserte seg i en strategisamling for styret 
og administrasjon avholdt i september 2020. Her ble alle punktene i planen jobbet med og 
forslag til endringer utarbeidet.  
 
Hovedinnholdet er likt, men det er justeringer på noen punkter, samt at noe av ordlyden er 
endret. 
 
Horten gjennomgikk de viktigste endringene i den reviderte planen. Av nye elementer som 
har fått plass i den reviderte utgaven, finner vi et tydeligere fokus på dialog og oppfølging 
med kretser og klubber. Særlig vil det bli lagt mer vekt på at administrasjonen i NSSF skal 
jobbe tettere med kretsstyrene. Dette skal skje gjennom god dialog og faste treffpunkter. 
 
Videre ønsker NSSF å utrede muligheten for å bruke laser og luftgevær i vårt 
rekrutteringsarbeid. Muligheten for bruk av laser må også testes i 
konkurransesammenheng på sommerhalvåret for våre seniorer. Dette kan åpne for «City-
events», som vil bidra for å øke vår synlighet også på sommeren. 
 
 
Følgende hadde ordet i saken 
 
Hans Peter Olsen (Bjerke SK) 
Gode tilbakemeldinger til langtidsplanen, ønsker likevel at langtidsplanen som nå gjelder 
for to år tydeliggjør NSSF sitt arbeid innen miljø og bærekraft. Viktigheten av klare mål for 
samfunnsansvar og bærekraft blir viktigere for oss og for samarbeidspartnere. Det ytres et 
ønske for at vår strategi er i tråd med samarbeidspartnerne vi ønsker oss i fremtiden. 
 
Tydeliggjøre vårt fokus på bærekraft og miljø (ESG og FNs bærekraftsmål).  
 
 
Magnus Aas (Østre Toten skilag) 
Utrykker støtte til Hans Petter, dette er også viktig i søknadsprosesser knyttet til utvikling 
av anlegg. Opplever nedgang i rekrutteringen på klubbnivå, spesielt utenfor byene. 
Argumenter som kostbart og tidkrevende er ofte nevnt. Hvordan kan man sammen øke 
rekrutteringen? Mer fokus på bredde og rekruttering.  
 
Geir Aspnes (Nord-Trøndelag SSK) 
Ønsker økt fokus på rekruttering og arbeidet mellom forbund, klubb og krets. Pekte videre 
på at han finner formuleringen om å utrede bruken av laservåpen og luftgevær til bruk i 
rekruttering, samt konkurranser for vag. Aspnes mener at man må sette seg større mål 
enn å utrede saken, og ønsker endring i ordlyden for å konkretisere hva man ønsker å 
oppnå.   
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Arne Horten (President) 
Horten ga tilbakemeldinger til innspillene fra salen. 
 
Vedrørende bærekraft og rapportering: 
Styret kan helt klart spisse målsettingen, og våre samarbeidspartnere er opptatt av dette. 
Vi tar det med inn i styret – dette blir viktig fremover, også for oss.  
 
Rekruttering: 
Styret er enig i at dette må være fokus fremover. Her kommer også laservåpen inn som et 
element som kan skape muligheter for både rekruttering, tid og for å holde kostnadene 
nede.  
 
Utrede bruk av laservåpen og luftgevær:  
Styret har forståelse for at teksten kan oppfattes vag. Horten informerer om testprosjektet 
som er satt i gang i Trondheim, hvor laservåpen benyttes til rekruttering til klubben. Styret 
arbeider med å finne en tydeligere formulering.  
 
Bjørnar Ellingsberg (Agder SSK) 
Kommentar til: Rekruttering; 
Prøve å implementere skiskyting i yrkesrettet utdanning på videregående skoler. 
Oppfordrer NSSF til å jobbe videre mot videregående samarbeid for utøvere fra 16 år og 
oppover.  
 
May Kristin Sæther (Sogn og Fjordane SSK) 
Kommentar til Bjørnar Ellingsberg kommentar:  
Dette er noe Stryn VGS praktiserer.  
 

 
Behandling av Revidert Langtidsplan – forslag 

 
Endringsforslag fra Styret v/Arne Horten (President)  
Endring i ordlyden i hovedsatsningsområde under punkt 5: 
Teksten endres fra: «NSSF ønsker å utrede muligheten for bruk av laservåpen og 
luftgevær til bruk i rekruttering, samt til konkurranser(«city-konkurranser»). 
Endres til: NSSF ønsker å skape mer aktivitet ved bruk av laservåpen og luftgevær til bruk 
i rekruttering, samt til konkurranser(«city-konkurranser»).  
 
Endringsforslag fra Hans Peter Olsen (Bjerke SK) 
Tinget gir det nye styret fullmakt til å skrive om langtidsplanen med de rette ordene som 
peker tilbake på krav iht. ESG og FNs bærekrafts mål der det er hensiktsmessig.  
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Revidert langtidsplan for 2018-22 godkjennes med tillegg fra Hans Peter Olsen og 
innarbeidelse av endringsforslaget fra styret knyttet til laservåpen og luftgevær. 
Økonomisk prognose tas til etterretning. 
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SAK 9 ENGASJERE STATSAUTORISERT / REGISTRERT REVISOR 
TIL Å REVIDERE NSSFs REGNSKAP 
 
President Arne Horten la fram saken. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
NSSF engasjerer det statsautoriserte revisorselskapet Deloitte AS til å revidere NSSFs 
regnskap i kommende tingperiode. 
 
Styrets forslag er enstemmig vedtatt. 

 
 
SAK 10 VALG 
Torfinn Løland medlem i valgkomiteen la fram valgkomiteen innstilling på valg av 
forbundsstyre, kontrollutvalg og sanksjonsutvalg.  
Skiskytterpresident Arne Horten la fram innstilling til ny valgkomite.  
 
Valg av president ble enstemmig vedtatt. 
Valg av visepresident organisasjon ble enstemmig vedtatt. 
Valg av visepresident sport ble enstemmig vedtatt. 
Valg av fire styremedlemmer ble enstemmig vedtatt.  
 
May Kristin Sæther – (Sogn og Fjordane SSK)   
Endringsforslag til rekkefølge på varamedlemmer:  
Forslag om å endre rekkefølgen på 1. vara Knut K. Brevik og 2. vara Nancy Stien 
Schreiner, dette for å tilfredsstille kjønnsbalansen i Styret ved forfall.  
 
Arne Horten (President) n 
Horten så ingen problemer ved å bytte rekkefølge på varamedlemmene.  
 
Torfinn Løland (medlem valgkomiteen) 
Løland informerte om at varamedlemmene kunne kalles inn uavhengig av rekkefølge, og 
at det var opp til styret å avgjøre hvem som til enhver tid blir kalt inn ved forfall.  
 
Det ble besluttet at valg av rekkefølge på varamedlemmer ble gjort ved åpent valg. 
Valgkomiteens forslag: 9 stemmer  
Sogn og Fjordanes SSK sitt forslag: 24 stemmer 
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OFFISIELL DELTAGERLISTE FORBUNDSTINGET 2020 
 
Representanter med stemmerett, tale- og forslagsrett 
 
Nr. Forbundsstyret                   Fysisk        Digitalt      Fullmakt 

1 Arne Horten           President X  X 
2 Gjermund Hol Visepresident sport X  X 
3 Lisbeth Gederaas Visepresident 

organisasjon 
X  X 

4 Bjørn Tore Årevik Styremedlem X  X 
5 Bjørn Jonsson Styremedlem X  X 
6 Tore Rynning-Nielsen Styremedlem X  X 
7 Marie Hov Styremedlem X  X 

 
Nr. Kretsrepresentanter                                                  

8 Bjørner Ellingsberg Agder SSK X  X 
9 Nils Veslegard Buskerud SSK X  X 
10  Finnmark SSK    
11 Anne Dorte Carlson Hedmark SSK  X X 
12 Marielle Holen Årevik Hordaland SSK X  X 
13  Møre og Romsdal SSK    
14 Nancy Stien Schreiner Nordland SSK  X X 
15 Geir Aspenes Nord-Trøndelag SSK X  X 
16 Kristin Gansmo Brenna 

(F) 
Nord-Østerdal SSK  X  X 

17 Ottar Øygard Oppland SSK X  X 
18 Ole Gunnar Johnsrud Oslo og Akershus SSK  X X 
19 Morten Hage Rogaland SSK X  X 
20 May Kristin Sæther Sogn og Fjordane SSK X  X 
21 Kjetil Værnes Sør-Trøndelag SSK  X X 
22  Telemark og Vestfold 

SSK 
   

23 Helga Hol (F) Troms SSK X  X 
     
Nr. Klubbrepresentanter                                                 

24 Geir T. Mikalsen(F) Sandnes Skiskytterlag X  X 
25 Gunn Marit Høistad Fet Skiklubb X  X 
27 Arne Rasmussen IL Nordkyn X  X 
28 Erik Schreiner (F) Skonseng UL  X X 
29 Kjell Eirik Owren Vingrom IL Skiskyting  X X 
30 Nils Magne Nedreberg Stårheim IL  X X 
31 Nils Anders Lien Simostranda IL X  X 
32      
33 Siri Garli Sokna IL  X X 
34      
35 Hans Peter Olsen (F) Bjerke IL X  X 
36 Arve Særsland Heddal IL Skiskyting X  X 
37 Kåre Walin Huglen Tromsø Skiskytterlag  X X 
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38 Morten Kringler Lørenskog Skiklubb – 
Skiskyting 

 X X 

39 Magnus Aass (F) Østre Toten Skilag X  X 
40 Eirik Hevrøy IL Try - Skiskyting X  X 
41      
42      
43      
44      
45      
46      
      
      

 
Observatører fra krets/klubb uten tale-, forslags- og stemmerett 
91      
92 Gunhild Kvistad Innstilt styremedlem X  X 
93 Håkon Engstu Varamedlem, sittende 

styre 
X  X 

94      
95      
96      
97      

 
Nr.  Representanter u/ stemmerett, men m/ tale- og forslagsrett innenfor 

representantens /komiteens område 
61 Torfinn Løland Nestleder, Valgkomiteen X  X 
62 Ole Martin Norderhaug Leder, Kontrollkomiteen  X  
63 Roar Wærnes Leder, 

Utviklingskomiteen 
X  X 

64 Karl Gustavsen Nestleder, 
Sanksjonsutvalget 

 X  

65 Tore Bøygard Dirigent X  X 
 
Nr. Ansatte representanter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett  
66 Morten Aa Djupvik Generalsekretær NSSF X  X 

 
Nr. NSSF ansatte, talerett innenfor sitt fagområde 
67 Stig Flatebø Økonomisjef X  X 
68 Vegar Rolfsrud Bredde- og 

rekrutteringssjef 
X   

70 Emilie Nordskar Markeds- og 
kommunikasjonssjef 

X  X 

71 Christian Gedde-Dahl Arrangementskonsulent X  X 
72 Stefania Rosenlund 

Manzi 
Markedskoordinator X  X 

73 Therese Engebråten Partneransvarlig X  X 
74 Jens Schjerven Prosjektleder para X  X 
75 Maren Waagaard Praksisstudent NSSF X  X 
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Nr. Gjester /media/andre 
98       
99      
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