NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no
STYREMØTE NR. 5, 2020 – 2022
2. februar 2021 kl 08:30-11:30
Sted:Teams

Oslo, 3. februar – M.D

PROTOKOLL
Til stede:

Arne Horten, Håkon Engstu, Lisbeth Gederaas, Bjørn Tore Årevik,
Gjermund Hol, Gunhild Kvistad, Nancy Schreiner, Knut K. Brevik,
Mathea Tofte

Fra administrasjonen:

Christian Gedde-Dahl (S-18), Vegar Rolfsrud (S-18), Morten Aa
Djupvik, Stig Flatebø

SAKSLISTE
SAKER TIL BEHANDLING
16 Godkjenning av protokoll styremøte 4 2020-22
17 Regnskapsrapport med prognose 31.12.2020
18 Gjennomføring av Hovedlandsrennet og jr NM 2021

VEDTAKSSAKER
Sak 16
Vedtak:
Sak 17

Godkjenning av protokoll fra styremøte 4 2020-22
Protokoll for styremøte nr. 4 godkjennes.

Regnskapsrapport per 31.12 2020 med prognose

Prognosen for 2020 har, som signalisert på forrige møte, forbedret seg ganske betydelig. Det er
siden sist gjort en grundig gjennomgang på de økonomiske konsekvensene av aktivitetsnivået vårt
i 2020, noe som har avdekket en god del besparelser på kostnadssiden. Vi har samtidig fått avklart
de mest utslagsgivende usikkerhetsmomentene som gjenstod i 2020, noe som også har gått i
positiv favør økonomisk. Forbundet ligger derfor nå an til et overskudd på i overkant av 3 millioner.
Dette tallet er godt gjennomarbeidet og det forventes ikke vesentlige endringer her når vi avslutter
regnskapet endelig i løpet av våren.

Vedtak:

Sak 18

Styret tar framlagte regnskapsrapport pr 31.12.2020 med prognose til
etterretning.

Gjennomføring av Hovedlandrennet og jr NM 2021

Koronapandemien er utfordrende, og det er fortsatt strenge restriksjoner på gjennomføring av
arrangement. Regjeringen oppfordrer fortsatt til å unngå unødvendige reiser.
Det legges opp til diskusjon i styret vedr gjennomføring av HL og jr NM 2021.
Etter terminlisten skal HL gjennomføres i Mo i Rana (Bossmo &Yttern IL) 5.-7. mars og jr i Tromsø
(Tromsø Skiskytterlag) 12.-13. mars.

Vedtak:

Styret vedtar å avlyse Hovedlandsrennet 2021. Bakgrunnen for avlysningen
er at et nasjonalt arrangement for denne aldersgruppen, uansett form eller
geografisk lokasjon, ikke er i overenstemmelse med gjeldene restriksjoner og
anbefalinger fra myndighetene.
Avgjørelsen er tatt i god dialog med arrangør. Administrasjonen holder dialog
med Bossmo og Yttern i forhold til framtidige arrangement
Jr NM 2021 utsettes på ubestemt tid. Bakgrunnen for avlysningen er at et
nasjonalt arrangement for denne aldersgruppen, uansett form eller
geografisk lokasjon, ikke er i overenstemmelse med gjeldene restriksjoner og
anbefalinger fra myndighetene.
Avgjørelsen er tatt i god dialog med arrangør. Administrasjonen holder dialog
med Tromsø Skiskytterlag i forhold til framtidige arrangement

Merknadsfrist:

5. februar kl 09:00

Videre møteplan 2020:
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Torsdag 18.2 kl 20:00
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