NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no
STYREMØTE NR. 8, 2020 – 2022
28. april 2021 – kl 09:00-14:00
Sted: Teams

Oslo, 29. April 21 – M.D

PROTOKOLL
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Fra administrasjonen:

Stig Flatebø, Christian Gedde-Dahl (S 36 – S 43 + S 46), Vegar
Rolfsrud (S 36 – S 49), Morten Aa Djupvik.
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Sak 34

Godkjenning av protokoll fra styremøte 7 2020-22
Protokoll for styremøte nr. 7 godkjennes.

Godkjenning av regnskap 2020

Økonomisjef la frem regnskap med styrets beretning, noter og kontantstrømoppstilling, samt utkast
til revisjonsberetning for Norges Skiskytterforbund 2020. Resultatet viser et overskudd på ca. 3,3
millioner, noe som er over 2 millioner bedre enn budsjett. Det solide økonomiske resultatet skyldes
i stor grad den lave aktivitet som har kommet som en konsekvens av Covid-19. Mye av den
planlagte møtevirksomheten, samlinger, arrangement og kurs, samt en god del internasjonal
aktivitet har endt opp med å bli avlyst eller blitt gjennomført digitalt. Samtidig har
markedsinntektene til forbundet styrket seg. Sammen har dette bidratt til det positive resultatet.
Vedtak:

Styret godkjenner endelig regnskap for 2020 med et overskudd på kr.
3.305.063 med tilhørende beretning, noter og kontantstrømoppstillling.
Revisors beretning tas til etteretning.
Løperfondsregnskap for 2020 med beretning tas til etterretning og
godkjennes.

Sak 35

Regnskapsrapport 31.3.21 med prognose og økonomisk
rapport

Det har vært en veldig positiv utvikling for forbundet økonomisk den siste måneden. Inntektene har
økt både gjennom økte markedsinntekter og økte tilskudd fra IBU. I tillegg har det blitt innvilget
noen ekstra midler i Covid-19 støtte relatert til den siste krisepakken fra regjerningen. Dette,
sammen med solide besparelser på toppidrett knyttet til internasjonal representasjon, gjør at vi nå
står med en forventning om et meget solid årsresultat.
Vedtak:

Sak 36

Styret tar framlagt regnskapsrapport med prognose til etterretning.
Presidentskapet utarbeider forslag til nivå for oppbygging/disponering av fri
egenkapital.

Hovedterminliste for sesongen 2021-22

Styret behandlet Hovedterminliste for sesongen 2021-22 etter forslag fra Teknisk komite.
Forslaget fra TK ble diskutert og justert. I forslaget fra TK var ikke NM Mix-stafett på listen. Styret
mener dette er en viktig konkurranse, og NM mix-stafett ble prioritert inn på terminlisten helgen
10.-13. februar.
Se eget vedlegg.
Vedtak:

Styret vedtar følgende Terminliste for 2021-22 (se vedlegg).

Sak 37

Tildeling av NM rulleskiskyting 2021

NM rulleskiskyting er tidligere tildelt Drangedal. NM veka 2022 (samarbeid mellom NIF og NRK) er
lagt til Grenland i 2022. For å se på muligheter for samarbeid mellom NM rulleskiskyting og NM
veka 2022, er det i samråd med Drangedal besluttet at Drangedal skyver sitt arrangement til 2022.
Opprinnelig turnus på dette arrangementet er region Vest. Da det ikke var noen søkere fra region
Vest, ble søknad åpnet for hele landet. 5 søkere ble vurdert i tildelingen av NM rulleskiskyting
2021. I tildelingen ble det lagt vekt på beliggenhet, avstand til flyplass. Det er også med i
vurderingen at det også i september 2021 fortsatt kan være restriksjoner ift Covid-19.
Mathea Tofte og Gunhild Kvistad meldte seg inhabil i saken.
Vedtak:

Sak 38

Styret tildeler NM rulleskisyting 2021 til Vingrom IL.

Tildeling av NM senior 2023

2 søkere ble vurdert i tildelingen av NM senior 2023. Ut fra gjeldende turnus skal arrangementet
legges til region Nord. TK vil revidere turnus før neste søknadsrunde.
Alta Skiskytterlag og Bossekopp UL har gyldig C-lisens og er en arrangør med solid erfaring fra
tidligere nasjonale arrangementer som aldri før har gjennomført NM Senior.
Gjermund Hol meldte seg inhabil i saken.
Vedtak:

Sak 39

Styret tildeler NM senior 2023 til Alta Skiskytterlag og Bossekopp UL

Tildeling av NM ungdom og junior 2023

4 søkere ble vurdert i tildelingen av NM ungdom og junior 2023.
NM ungdom og junior 2023 tildeles Tromsø Skiskytterlag som kompensasjon på avlyst NM junior
og Ungdom sesongen 2020-21. Det er region midt som har gjeldende turnus for dette
arrangementet. TK vil se på revisjon av turnus før neste søknadsrunde.
Gunhild Kvistad meldte seg inhabil i saken.
Vedtak:
Styret tildeler NM senior 2023 til Tromsø Skiskytterlag

Sak 40

Tildeling av Hovedlandsrennet 2023

1 søker ble vurdert i tildelingen av Hovedlandsrennet 2023.
Som eneste søker, prioriterer TK Bossmo & Ytteren i tildeling av HL 2023. Dette på grunn av at HL
i sesongen 2020-21 ble avlyst på grunn av korona. Opprinnelig turnus for HL 2023 er region
Vest/Sør. Det var ingen søkere fra region Vest/Sør på dette arrangementet.
TK vil se på revisjon av turnus før neste søknadsrunde.
Vedtak:

Sak 41

Styret tildeler Hovedlandsrennet 2023 til Bossmo & Yttern IL

Tildeling av Norgescup 2021-22

Inneværende sesong har vært en utfordrende sesong der svært mange utøvere ikke har fått delta
på de arrangement som har vært ønsket. Arrangører har også måtte avlyse nasjonale
arrangement grunnet covid19 pandemien. TK har i tildelingen prioritert arrangører som i sesongen
2020-21 har måtte avlyse arrangement.
11 søkere ble vurdert i tildelingen av Norgescup 2021-22.

TK har prioritert Røros IL og Os IL på NC 3 grunnet koronaavlysning sesongen 2020-21, samt
Markane IL på NC 4 grunnet koronaavlysning sesongen 2020-21. Målselv Skiskyttere ble prioritert
på NC 5, etter intern prioritering i Troms Skiskytterkrets.
TK og NSSF er svært tilfreds med mange gode søkere til NC arrangement denne sesongen.
Målselv skiskyttere tildeles NC med den forutsetning at det søkes C-lisens på anlegget innen 1.
september 2021, hvor alle «MÅ-krav» må være innfridd.
Gunhild Kvistad, Arne Horten og Gjermund Hol meldte seg inhabil i saken.
Vedtak:

Sak 42

Styret tildeler NC 2021-22 til følgende arrangører:
Norgescup 1 Geilo IL
Norgescup 2 Tingelstad Skiskytterklubb og Søndre Ål Sportsklubb
Norgescup 3 Røros IL og Os IL
Norgescup 4 Markane IL
Norgescup 5 Målselv Skiskyttere

Behandling av C-lisens søknad

NSSF har mottatt søknad om C-lisens på Blommen Skiskytteranlegg på Stiklestad. Søknad er
gjennomgått og anlegget tilfredsstiller alle MÅ-kravene i C-lisensieringen.
Vedtak:

Sak 43

Styret vedtar å tildele Blommen Skiskytterlag C-lisens vinter for perioden
1.mai 2021 til 30.april 2026.

Representasjon NM rullskiskyting 2021

NM rulleskiskyting 2021 skal arrangeres av Vingrom IL.
Vedtak:

Sak 44

Styret vedtar at President Arne Horten skal representere NSSF under NM
rulleskiskyting 2021.

Simulert høyde – forslag til Idrettstinget om oppheving av
eksisterende forbud

Temaet simulert høyde har i flere år ofte vært tema for diskusjon. Til Idrettstinget 2021 vil
Friidrettsforbundet fremme saken på nytt og ønsker en oppheving av forbundet.
Målet med oppheving av forbudet er like muligheter til bruk av simulert høyde for å optimalisere
trening og konkurranseforberedelser.
En annen side av saken er det etiske rundt bruk av simulert høyde, der det blir hevdet at dette er
en gråsone. Og at norsk idrett bør ta et tydelig standpunkt og opprettholde forbudet.
NSSFs styre diskuterte temaet grundig, og flere aspekter ble belyst.
På Idrettsstyremøte 14.4.21 ble det vedtatt at Idrettsstyret støtter Friidrettsforbundets forslag om
oppheving av forbudet.
Vedtak Idrettsstyremøte 14.4.21:
1. Idrettsstyret støtter Norges Friidrettsforbunds forslag om å oppheve forbudet mot å
oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som forbudet mot bruk av høydehus).
2. Idrettsstyret vil nedsette en bred sammensatt gruppe som skal utarbeide retningslinjer for
bruken av simulert høyde i norsk idrett. Disse retningslinjene skal sikre trygg og forsvarlig
bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. Retningslinjene skal hensynta
norsk idretts etiske og verdimessige ståsted.

3. Den operative ikrafttredelsen iverksettes etter at retningslinjene er endelig vedtatt av
idrettsstyret
Vedtak:

Sak 45

Styret vedtar å følge Idrettsstyrets beslutning om å avvikle forbudet mot
simulert høyde. Det er viktig at arbeidsgruppen, nedsatt av Idrettsstyret,
utarbeider retningslinjer for bruken av simulert høyde, slik at bruken blir
forsvarlig og at ansvarsforhold avklares. Retningslinjene skal hensynta norsk
idretts etiske og verdimessige ståsted, samt hvilke utøvere retningslinjene
skal gjelde for.

Ny smøretrailer

Norges Skiskytterforbund har hatt smøretrailer i lang tid. Dette har utviklet seg fra en mindre
smørevogn på 2000-tallet til dagens smøretrailer.
Smøretraileren fungerer som arbeidsstasjon for vårt smøreteam og har til hensikt å ivareta blant
annet HMS-forhold for de ansatte. Traileren gir også praktiske arbeidsforhold med tanke på frakt
av utstyr som ski og annet. Smøretraileren har også en funksjon som sponsorobjekt med store
synlighetsflater, samt som et sentralt element på breddeturneer med tanke på rekruttering og
profilering av skiskyting som idrett (eks. Spenning i sikte).
Etter 10 år på veien, merker man etter hvert en del slitasje på traileren. Samtidig er traileren også
noe upraktisk i henhold til dagens smøreteam og deres bruk. Det er derfor blitt gjort et planarbeid
på ny smøretrailer. Denne vil bli bygget etter dagens standard og med dagens krav til HMS. Det vil
sikre smørerne en enda bedre arbeidshverdag. Traileren vil også bli bygget slik at den lettere kan
brukes til andre aktiviteter, eksempelvis møter og breddeaktiviteter.
Som en viktig bidragsyter for å få realisert en ny smøretrailer, har YX Norge AS kommet inn som
en helt avgjørende del av den økonomiske løsningen.
Den nye smøretraileren skal være klar til sesongen 22/23.
Vedtak:

Sak 46

Styret vedtar å gjennomføre prosjekt ny smøretrailer gjennom å inngå
leasingavtale. Styret gir administrasjonen i oppgave å ferdigforhandle
nødvendige avtaler, samt iverksette bestilling innenfor rammene beskrevet i
saken som er lagt fram for styret.

Støtte til NM arrangør i Granåsen 2021

NM arrangører får i utgangspunktet tildelt NOK 150.000 i arrangementsstøtte. Halvparten av
beløpet er allerede utbetalt. Arrangøren søker nå om også å få tildelt de resterende NOK 75.000
for å dekke faktiske kostnader, samt som kompensasjon for tapte inntekter.

Vedtak:

Sak 47

Styret vedtar å tildele NM arrangøren 2021 (Granåsen) NOK 75.000.

Ansvarlig for politiattester i NSSF

Norsk idrett skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet
er det et krav at alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller
tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn
for oppgavene som utføres eller ikke, og gjelder trenere, instruktører og lagledere med direkte

kontakt med målgruppen.
Ordningen er omfattet av alle organisasjonsledd som har aktivitet for mindreårige eller
utviklingshemmede.
Både ansatte i NSSF og vårt instruktørkorps møter denne målgruppen på flere arenaer, blant
annet Skiskytter med MOT.

Vedtak:

Styret vedtar at Generalsekretær (for tiden Morten Djupvik) blir ansvarlig for
Politiattester i NSSF.
Vara: Økonomisjef (for tiden Stig Flatebø)

Sak 48

Teamavtaler – presisering av ordlyd i NSSFs Teamavtale

NSSFs Teamavtale regulerer samarbeidet mellom private Team og NSSF. Administrasjonen
reviderer nå disse avtalene.
Det er ønskelig med juridisk bistand til dette arbeidet for å sikre en god utforming som er i henhold
til lovgiving.
Vedtak:

Styret vedtar at Administrasjonen søker juridisk bistand i dette arbeidet for å
sikre en tidsriktig Teamavtale. Etter innspill fra advokatene, behandles
Teamavtalene på nytt i styret.

Sak 49

Justering av priser – NSSFs lisensforsikring

Norges Skiskytterforbund la om sin skiskytterlisens i 2014. Det ble da gjort vesentlige endringer
både på struktur og på innhold/dekning. Lisensen ble mer moderne, og dekningene var mer
tilpasset de skadene som faktisk oppstod. Ordningen med en ordinær og en utvidet lisens ble også
innført, der den primære forskjellen var behandlingsgarantien i den utvidede forsikringen.
Siden denne endringen, har skiskytterlisensen ligget uforandret på pris.
Vår leverandør på forsikringselementet i avtalen, Gjensidige, varslet for en tid tilbake siden, en
større prisøkning på lisensforsikringen. Dette baserte seg på at utbetalingene på skade, var
betydelig høyere enn forsikringspremien. Med bakgrunn i dette, har det derfor blitt vurdert
nødvendig å øke også prisen ut på skiskytterlisensen. Det ble foreslått en løsning der deler av
prisøkningen blir hentet inn via økt pris på lisensen og deler blir dekket inn gjennom dekning fra
forbundet sentralt. Teknisk komite har samtidig foreslått at man ser på noen forenklinger i
ordningen, blant annet lik pris og enklere benevnelser.
Vedtak:

Styret vedtar vedlagte forslag til endring av priser i NSSFs lisensforsikring.

Lisenser – nye priser
Ordinær lisens
Utvidet lisens
Engangslisens

D 12

Pris
350
850
100

Ressursgruppe utvikling – veien videre

På bakgrunn av avvikling av Utviklingskomitèen ble det diskutert å opprette en ressursgruppe
utvikling for å bistå administrasjonen i ulike sammenhenger, og for å ivareta deler av
arbeidsoppgavene som tidligere er gjort i UK.
For administrasjonen er det viktig å komme tett på kretsene og bidra til utvikling og aktivitet.
Det ble bestemt at Lisbeth Gederaas og Håkon Engstu utgjør ressursgruppe utvikling og får et
særlig ansvar for bidrag til administrasjon – i hovedtrekk mot Bredde og rekruttering.
Ressursgruppe utvikling blir en viktig diskusjonspartner for Bredde og rekrutterings sjef.
Vegar Rolfsrud følger opp dette og sørger for felles treffpunkt for videre arbeid.

Merknadsfrist:

Mandag 3.5. 2021 kl 09:00
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