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VEDTAKSSAKER
Sak 63

Godkjenning av protokoll fra styremøte 10 2020-22

Vedtak:

Protokoll for styremøte nr. 10 er godkjent.

Sak 64

Arrangørturnus på mesterskap

Teknisk komite fikk før sommeren i oppdrag av styret å utforme et forslag til ny arrangørturnus for
utlysningen av kommende mesterskap. Da eksisterende turnus hadde fått mange mindre
justeringer etter en periode med flere justeringer i forsøk på å tilpasse seg NM-Veka og korona.
Opprinnelig turnus slik den var vedtatt, med alle justeringer av renn som har blitt tildelt. Disse er
markert med bakgrunnsfarge:

202021
NM Senior
Midt
NM Junior
Nord
Hovedlandsrenn Nord
NM
Vest
Rulleskiskyting
Arrangement

202223
Vest/sør Nord
Øst
Nord
Øst
Nord

202324
Øst
Øst
Øst

Øst

Sør

2021-22

Øst

202526
Midt
Øst
Vest/sør Øst
Nord
Midt

2024-25

Øst

Midt

Teknisk Komite har nedsatt to medlemmer som har utarbeidet et forslag til ny turnus. Sekretariatet
i TK har videre ikke fulgt godt nok opp slik at dette ikke har blitt behandlet ytterligere i TK.
Innstillingen er derfor kun basert på arbeidsgruppa bestående av Bjørn Tore og Nancy sitt forslag.
Forslaget har forsøkt å balansere regionene, og legge et NM Senior snarlig til region Øst som har
gått unormalt lenge uten det mesterskapet.
Vedtak:

Styret vedtar at TK får i oppgave å revidere turnus. Leder og sekretær i TK
tar med innspill fra styret inn i arbeidet. Ny turnus vedtas på styremøte 12
2020-22.
Styret vedtar også at Arrangørturnus tas ut av NSSF konkurransereglement

Sak 65

Nytt regelverk for Team i Norges Skiskytterforbund

Norges Skiskytterforbund har i lang tid hatt en egen avtale for organisering av Team. I denne
organiseringen har det vært et krav om at Teamet skal være organisatorisk underlagt en klubb eller
krets tilsluttet NSSF.
De senere årene har man derfor sett tilfeller av Team organisert som AS. Denne formen for
organisering har ikke forbundet hatt god nok oversikt over og det har heller ikke vært regulert i noe
form for lovverk.
Administrasjonen har som følge av dette, og som en konsekvens av en større etterspørsel etter
alternative organisasjonsformer for Team, jobbet med å utforme et regelverk for organisering av
Team, samt spesifikt å se på mulighetene for å organisere dette som et AS.

Vedlagt ligger forslag til «Reglement for organisering av Team i Norges Skiskytterforbund». Dette
regelverket er tenkt å være et eget regelverk, som alle godkjente Team i NSSF må oppfylle. Det vil
derfor ligge på siden av eksempelvis konkurransereglementet, som definerer nærmere hvordan
eksempelvis Teamets navn kan fremkomme på start- og resultatlister. I dette regelverket åpnes det
også opp for at et Team både kan organiseres som:
Et samarbeid mellom flere klubber/kretser der Teamet er organisatorisk underlagt en klubb eller
krets tilsluttet NSSF.
Et eget AS.
For å ivareta idrettens regelverk, vil det ligge krav om at styremedlemmer, ansatte og eventuelle
oppdragsgivere i et Team organisert som et AS, må være medlem av et idrettslag tilsluttet NSSF,
samt inngå en egen avtale som innebærer at de underkaster seg idrettens regler ved utførelse av
sitt virke for selskapet.
For å sikre at organiseringen foregår på en god måte, også gjennom en AS-modell, er det blitt
utarbeidet en malavtale for et Team organisert som selskap. Her vil nødvendige forhold reguleres
og selskapets virksomhet knyttes opp mot idrettens regelverk. Hver avtale må godkjennes av
NSSF på samme måte som våre tidligere Teamavtaler, for at Teamet skal være gyldig.
Administrasjonen har fått bistand fra Advokat Pål Kleven i utarbeidelse av både nytt regelverk og
malavtale for Team organisert som selskap.
Vedtak:

Styret vedtar nytt reglement for organisering av Team i Norges
Skiskytterforbund.
Styret ber videre forbundets administrasjon om å implementere regelverket
på en god måte og sørge for at dette følges opp iht. dets intensjon.

Sak 66

Nytt regelverk for Team i Norges Skiskytterforbund

Viser til saksopplysninger i sak om nytt regelverk for Team i Norges Skiskytterforbund.
For å sikre at organiseringen foregår på en god måte, også gjennom en AS-modell, er det blitt
utarbeidet en malavtale for et Team organisert som selskap. Her vil nødvendige forhold reguleres
og selskapets virksomhet knyttes opp mot idrettens regelverk. Hver avtale må godkjennes av
NSSF på samme måte som våre tidligere Teamavtaler, for at Teamet skal være gyldig.
Administrasjonen har fått bistand fra Advokat Pål Kleven i utarbeidelse av ny malavtale for Team
organisert som selskap.
Vedtak:

Styret vedtar framlagte forslag til Teamavtale for Team organisert som et
selskap.
Styret ber videre forbundets administrasjon om å implementere regelverket
på en god måte og sørge for at dette følges opp iht. dets intensjon.
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