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Program 
 

 
Fredag 10. juni 2022  18.00-20.30  Fagmøte 
     21.00   Middag 
     

 
 

 
Lørdag 11. juni 2022  08.30-09.00  Registrering 

     09.00-12.00  Tingforhandlinger 
     12.00-13.00  Skiskytteraktivitet i sentrum 
     13.00-14.00  Lunsj 
     14.00-18.00  Tingforhandlinger 
     19.00   Avreise til middag 

20.00   Tingmiddag 
 
 
 
Søndag 12. juni 2022  09.00-12.00  Fagmøte klubb og krets 
     12.00-13.00  Lunsj 
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ÅPNING: Åpning og eventuelle hilsningstaler 
 
 
SAK 1 GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER 
  

1. Navneopprop 
2. Godkjenning av fullmakter 
3. Opptelling av stemmeberettigede 

 
 
SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG 

FORRETNINGSORDEN 
 
2.1  Innkalling 
 
Styret ber tinget godkjenne innkallingen 
 
2.2 Saksliste 
Styret ber tinget vedta følgende saksliste i henhold til loven for Norges Skiskytterforbund: 
 
 Sak 1  Godkjenning av frammøtte representanter 
 
 Sak 2  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 

Sak 3 Valg av dirigent, referenter, representanter til å underskrive protokollen 
og tellekorps 

 
 Sak 4  Årsrapport og beretning 2020/21 og 2021/22  
 
 Sak 5  Regnskap 2020 og 2021 
 
 Sak 6  Innkomne forslag  

6.1 Lovendringsforslag fra styret: Tekstpresisering § 2 pkt. 1 
6.2 Lovendringsforslag fra styret: Valgordning tingvalgte utvalg og 

komiteer.   
6.3 Lovendringsforslag fra styret: Sanksjonsutvalgets mandat 
6.4 Lovendringsforslag fra styret: Tilpasning til NIFs lovnorm for 

særforbund 
6.5 Godtgjørelse til styret 
6.6 NSSF Sanksjonsreglement 
6.7  Instruks for kontrollutvalget i Norges Skiskytterforbund 
6.8 Lovendringsforslag fra styret: Endring av tingrepresentasjon 
6.9 Lovendringsforslag fra styret: Endring av bestemmelse om hvor 

lenge en klubb må ha vært medlem i NSSF for å møterett, 
talerett, forslagsrett og stemmerett på skiskyttertinget. 

 
 
 Sak 7  Fastsettelse av kontingent 
 

Sak 8  Langtidsplan 2022-26 m/ økonomisk prognose 
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Sak 9 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NSSFs 

regnskap 
 

 Sak 10 Valg 
10.1 Forbundsstyre 
10.2 Kontrollutvalg  
10.3 Sanksjonsutvalg 
10.4 Valgkomité 
10.5 Eventuelle andre utvalg og komiteer tinget har vedtatt å 

nedsette 
 
 
2.3  Forretningsorden 
 
Styret ber tinget vedta følgende forretningsorden: 
 
1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). 
2. Tingets protokoll føres av de valgte sekretærer. 
3. Styremedlemmer, klubbrepresentanter og kretsrepresentanter har lovbestemt tale-, 

forslags- og stemmerett. Kontrollutvalgets medlemmer, ledere i tingvalgte komiteer 
og generalsekretær har tale- og forslagsrett. Øvrige ansatte gis talerett og gjestene 
gis talerett i saker som vedrører deres organisasjon eller avdeling.  

4. Utenom saksforberederne gis ingen rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 
5. Med unntak av innledningsforedragene, og for de representanter hvis forslag står i 

sakslista, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje 
gang. 

6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis ett minutts taletid. 
7. Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og at strek settes for de inntegnede 

talere. 
8. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigentene og de skal være underskrevet med 

representantens og kretsens/lagets navn. Forslag kan ikke trekkes tilbake og nye 
forslag kan ikke stilles etter at strek er satt, eller etter at forslag er tatt opp til 
votering. 

9. Alle vedtak og valg gjøres ved flertall av de avgitte stemmer i alle saker hvor NSSFs 
lov ikke tilsier kvalifisert flertall. 

10. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 
11. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 
12. Representanter som forlater tinget før slutt melder fra om dette til dirigent(ene). 
 
 
SAK 3  VALG AV DIRIGENT, REFERENTER, REPRESENTANTER TIL 

Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS 
 
Det velges følgende personer ihht NSSFs lov § 16:   
1-2 dirigenter, 2 referenter, 2 representanter til å undertegne protokollen,  
3 representanter til tellekorps 
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SAK 4 Årsrapport for 2020/21 og 2021/22  
Årsrapporter for sesongene 2020/21 og 2021/22 følger vedlagt hovedsaksdokumentet. 
Årsrapportene inneholder en sesongbasert rapportering på forbundets aktivitet.  
 
Styret har videre rapportert på hvert enkelt mål i langtidsplanen for 2018-22 i vedlagte 
oppsummering (Langtidsplan 2018-2022 – Endelig rapportering til Tinget).  
 
I de påfølgende sidene rapporteres det på styrets, teknisk komites, utviklingskomiteens og 
ungdomsutvalgets sammensetting og hovedoppgaver i tingperioden, samt oppfølging av 
tingsaker fra skiskyttertinget 2020. 
  
På NSSFs ting 17. oktober 2020 ble følgende styre og komiteer valgt: 
 
Forbundsstyre bestående av: 
President    Arne Horten (4 år) 
Visepresident, sport   Gjermund Hol (4 år) 
Visepresident, organisasjon Lisbeth Gederaas (2 år)  
Styremedlem    Bjørn Tore Årevik (2 år) 
Styremedlem    Håkon Engstu (4 år) 
Styremedlem    Mathea Tofte (4 år) 
Styremedlem    Gunhild Kvistad (2 år) 
1. Varamedlem   Nancy Stien Schreiner (2 år) 
2. Varamedlem   Knut K. Brevik (2 år) 
 
Styret ble valgt med funksjon på presidentskapet, mens de øvrige styremedlemmene og 
varamedlemmene ble valgt på fritt grunnlag. Styret konstituerte seg på styremøte 1 2020-
2022, med følgende fordeling av ansvarsområder pr styremedlem: 
 
Styret har i perioden avholdt 18 styremøter og behandlet 113 saker (pr. 23. mai 2022). 
Følgende årshjul ble utarbeidet for tingperioden: 
 

Møte 
tidspunkt 

Hovedtema / faste saker Kommentarer Plassering 

Juni 
(første møte 
etter et ting) 

1. Konstituering av nytt styre  
2. Fordeling av ansvarsområder 
3. Årshjul for styret 
4. Oppnevne leder for Teknisk komite 
5. Oppnevne leder for Ungdomsutvalget 
6. Oppfølging av Tingsaker 
7. Regnskapsrapport m/prognose 
8. Revidering av budsjett 
9. Status økonomi skiskyting 

Konstituering av nytt styre  
 
Oppfølging av tingsaker 
 

Gardermoen 

August 
 
Dagsmøte 

1. Mandat og sammensetting av TK 
2. Mandat og sammensetting av UU 
3. Regnskapsrapport med budsjettprognose 
4. Representasjonsoppgaver for styret 

kommende sesong 
5. Øvelser Kongepokal 
6. Uttakskriterier landslag 

 

pkt 1 og 2: dersom det har vært 
ting i mai/juni samme år 
 

Gardermoen 
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September 
 
2 dagers møte 

Strategimøte for styret og administrasjonen: 
1. Dersom Tingår; utarbeidelse av nye 

handlingsplaner for tingperioden 
2. Ikke tingår: status HP for tingperioden 
3. Rolleforståelse, samspill og 

ansvarsfordeling mellom styret og 
administrasjonen 

 

Møte over 2 dager med 
overnatting 

Åpent 

November 
 
Dagsmøte + 
Sesongstart 

1. Regnskap/budsjettprognose  
2. Hovedbudsjett kommende år 
3. Oppdatering fra hvert styremedlem ift sine 

ansvarsområder og kretser 
4. Justering av konk. reglementet ved IBU 

kongress hvert 2. år 
 

Representasjon for hele styret 
ifm nasjonal sesongstart (3-4 
dager) 

Sjusjøen 

Januar / 
februar 
 
Dagsmøte + 
int. repr. 

1. Regnskapsprognose 31.12. 
2. Ting- eller ledermøteforberedelser ift tema. 

Opprette arbeidsutvalg 
3. Status handlingsplan 

 

Internasjonal representasjon for 
hele styret på en World Cup 
runde eller del av VM/OL (4-5 
dager)  

Internasjonalt 
renn 

April 
 
 

1. Vedta hovedterminliste kommende sesong 
2. Tildele NM, HL, NC Cup for neste sesong 
3. Representasjon NM Rulleskiskyting 
4. Godkjenne regnskap 31.12, revisors 

beretning og fondsregnskapet 
5. Forberede ting/ledermøte. Saker fra styret 

til tinget 
6. Oppsummering World Cup skiskyting 

Forberedelser til kommende 
vårmøte og evt. ting i mai/juni 
dersom tingår 

 

Gardermoen  

Mai 
 
Dagsmøte 

1. Forberede tingsaker. Fordele oppgaver og 
ansvar 

2. Oppsummere regelendringer for 
kommende sesong, vedtas på styremøte i 
juli v/ TK 

3. Utenom IBU kongress år, gjøres 
regelendringer i konk.reglementet i dette 
møtet 

4. Vedta sted og dato for neste års ting 
5. Oppdatering fra hvert styremedlem ift sine 

ansvarsområder og kretser 
6. Status handlingsplan 

 

Forberedelser til kommende 
vårmøte og evt. ting i mai/juni 
dersom tingår 
 

Gardermoen, evt 
i kombinasjon 
med 
ting/ledermøte 

Mai/juni Ting: 2022, 2024, 2026 etc 
 
Felles vårmøte for fagområder (trenere, TD, 
kretsledere, komiteer): årlig 
 
 
 
 

Ting avholdes etter NIFs lov. 
Suppleres med temamøter 
 
Vårmøtet er møteplass for 
trenere, TD, kretsledere, styret, 
adm. Settes opp med noe felles 
tema og noe fagmøter i grupper 

Sted bestemmes 
ett år i forveien. 
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Teknisk komité 
Med bakgrunn i at Ting 2020 ble arrangert i oktober, valgte styret å opprettholde 
sammensetningen av eksisterende TK, fram til sesongen 2020/2021 var avsluttet. Ny TK 
ble derfor først oppnevnt av styret i styremøte 7 2020-22. Komiteen har avholdt 16 møter i 
tingperioden, hvorav 7 telefon-, teams- eller skypemøter. I tillegg er 8 møter avholdt med 
saksbehandling over e-post. Et møte ble gjennomført fysisk, sammen med 
ungdomsutvalget. 
 
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden: 
Leder:  Bjørn Tore Årevik 
Nestleder: Nancy S. Schreiner 
Medlem: Roger Grubben 
Medlem: Johanne Raade 
Medlem: Jarle Tvinnereim 
Medlem: Steffen Solhaug Sæter 
Sekretær: Christian Gedde-Dahl/Vegar Rolfsrud 
 
TK har behandlet 66 saker i perioden, 64 med vedtak og 21 med innstilling til styret.  
 
De viktigste sakene som TK har jobbet med i tingperioden har vært: 

• Nasjonale konkurranseregler, revisjon, evaluering og vedtak/forslag endringer 
• Nasjonale konkurranseprogram, evaluering og forslag til endringer 
• Gjennomgang av søknader til nasjonale arrangement, med innstilling til styret 
• Videreutvikle arrangementsløsning via EQ Timing, herunder terminliste, påmelding og 

Norgescup ranking, samt bedre analyse av resultater på nasjonale arrangement 
• Arrangørkonferansen 2021 
• Digital TD2 samling våren 2021 og fysisk TD2 samling våren 2021. 
• Testprosjekt med innskyting basert på team fremfor krets på nasjonale arrangement. 
• Tilpasning av regelverk og legge til rette for løsninger som et ledd i å holde mest mulig 

aktivitet i gang gjennom koronapandemien. 
• Fordeling av TD oppgaver for arrangement der NSSF tildeler oppdrag 
• Forslag til terminliste i samarbeid med sport 
• Gjennomgang, kvalitetssikring og innstilling til styret ifm C-lisens. 

 
 
Utviklingskomiteen  
Utviklingskomiteen ble også opprettholdt gjennom sesongen 2020/2021, med bakgrunn i 
at tinget ble avholdt sent i 2020. Fra og med 1. juli 2021 valgte styret å legge ned 
Utviklingskomiteen, da man mente at den hadde utspilt sin rolle. Før komiteen ble avviklet, 
ble det gjennomført 2 møter i perioden, hvorav begge var telefon-, teams- eller 
skypemøter.  
 
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden: 
Leder:  Roar Wærnes 
Nestleder: Bjørn Jonsson 
Medlem: Geir Ole Steinslett 
Medlem: Sigrid Groven 
Medlem: Lisbeth Gederaas 
Sekretær: Vegar Rolfsrud 
  
De viktigste sakene som utviklingskomiteen har jobbet med i tingperioden har vært: 
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• Gjennomgang av status på VM-fondssøknader. 
• Utvikling og oppfølging av Kompetanse- og utviklingsavtalene med kretsene, samt 

tildeling av midler basert på disse. 
• Innspill på strategiarbeid i bredde- og rekrutteringsavdelingen. 

 
Ungdomsutvalget  
Styret ønsket å etablere et nytt utvalg som erstatter for Utviklingskomiteen. Man ønsket et 
sterkere søkelys på de unge, samt å få nyttige innspill fra yngre deltakere. Målet er å 
sørge for en attraktiv idrett og redusere frafall. Utvalget har avholdt fem møter i 
tingperioden, hvorav fire telefon-, teams- eller skypemøter. Et møte ble gjennomført fysisk, 
sammen med Teknisk komite. 
 
 
Følgende har sittet i utvalget i tingperioden: 
Leder:  Mathea Tofte 
Nestleder: Gunhild Kvistad 
Medlem: Geir Ole Steinslett 
Medlem: Lene Jøranli 
Medlem: Vegar Selnæs 
Medlem: Nils Veslegard 
Sekretær: Varja Solt 
  
De viktigste sakene som utviklingskomiteen har jobbet med i tingperioden har vært: 

• Utarbeidelse, gjennomføring og gjennomgang av spørreundersøkelse knyttet til 
frafall i norsk skiskyting. 

• Forslag til kreative skiskytterkonkurranser, øvelser og samlinger. 
 
 
Oppfølging av tingsaker fra tinget 2020 
Skiskyttertinget oversendte ingen saker til det nye styret for perioden 2020-22. Det var kun 
to innkomne saker som ble tatt opp på forrige ting, der den ene var en lovendringssak, og 
den andre gjaldt den faste saken vedrørende styrets godtgjørelse. Begge disse sakene ble 
håndtert av Tinget selv.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsrapport 2020-2021, årsrapport 2021-2022, styrets beretning og styrets rapport på 
langtidsplanen for 2018-2022 godkjennes. 
 

 
 

SAK 5 REGNSKAP 2020 OG 2021 
 
Revidert regnskap for henholdsvis 2020 og 2021 ligger i årsrapportene for 2020/21 og 
2021/22. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Regnskap for 2020 og 2021 godkjennes 
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SAK 6 INNKOMNE FORSLAG 

 
6.1  Lovendringsforslag fra styret: Tekstpresisering § 2 pkt. 1 
I vår nåværende lov, har det vært skrevet at NSSF kan organisere klubbene i særkretser/regioner. 
Formuleringen i § 2 pkt. 1 har vært som følger:  
 

Norges Skiskytterforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer 
skiskytteridretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF). Særforbundet kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner. 
 
Da vi har en organisering med særkretser, har vi valgt foreslå en endring på dette til at NSSF har 
organisert klubbene i særkretser. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
§ 2 pkt. 1 endres til følgende tekst: 
 

Norges Skiskytterforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer 
skiskytteridretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Norges Skiskytterforbund har organisert idrettslagene i 

særkretser. 
 
 
6.2  Lovendringsforslag fra styret: Valgordning tingvalgte utvalg og komiteer. 
I vår nåværende lov § 17, står det beskrevet om Skiskyttertingets oppgaver. Blant annet innebærer 
dette valg av tingvalgte utvalg og komiteer. På skiskyttertinget i 2020, ble det vedtatt en endring på 
valgordning for forbundsstyret. Her står det tydelig beskrevet både hvordan valget skal foregå og 
valgperiode. Når det gjelder de tingvalgte utvalgene og komiteene, så har ikke det vært presisert 
hvordan valget skal foretas. 
 
Det er derfor foreslått en endring i loven, der man tar inn en beskrivelse av hvordan valget av 
tingvalgte utvalg og komiteer skal foretas. Her foreslås det at lederne skal velges enkeltvis, mens 
de øvrige medlemmer og varamedlemmer velges samlet. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
§ 17 tillegges følgende tekst i tilknytning til teksten om øvrige valg under § 17 pkt. 14 
bokstav b til e: 
 
Leder i utvalgene/komiteene velges enkeltvis. De øvrige medlemmer og varamedlemmer 

velges samlet. 
 
6.3  Lovendringsforslag fra styret: Sanksjonsutvalgets mandat 
I vår nåværende lov § 24, står det beskrevet om sanksjonsutvalget. Her ligger blant annet en 
beskrivelse av hva utvalget skal: 
 

a) Behandle innkomne saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement.  
b) Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser. 

 
På det 20. ordinære skiskyttertinget i 2018, ble det vedtatt nytt sanksjonsreglement av tinget. Dette 
var et grundig dokument som beskrev utvalgets oppgaver og virkeområder på en god måte. I 
forbundets lov, har det likevel ikke vært henvist til dette reglementet, og det har heller ikke vært 
presisert at sanksjonsutvalget også kan behandle saker om overtredelse av NSSFs etiske 
retningslinjer, slik reglementet fra 2018 beskriver. 
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Utvalget har likevel praktisert iht. det tingvalgte sanksjonsreglementet, så forslaget som stilles her, 
er for å få knytningen mellom det tingvalgte sanksjonsreglementet og sanksjonsutvalgets mandat 
riktig også i forbundets lov.   
 
Styrets forslag til vedtak:  
§ 24 endres til følgende tekst: 
 

Sanksjonsutvalget skal: 
 
a) Behandle saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement og NSSFs 
etiske retningslinjer.  
b) Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser. Med nasjonale 
konkurranser menes nasjonale renn og øvrige renn jamfør § 1.5.1.1 i det nasjonale 
konkurransereglementet. 

 
Sanksjonsutvalget skal for øvrig følge NSSFs tingvedtatte sanksjonsreglement.  

 
 
6.4  Lovendringsforslag fra styret: Tilpasning til NIFs lovnorm for særforbund 
Norges Skiskytterforbund gjorde endringer på sin lov sist på Tinget i 2020. Da ble det blant annet 
gjort justeringer på valgperiode for styret, samt overlappende valgperioder. 
 
I etterkant av dette, har Norges Idrettsforbund endret sin lovnorm for særforbund, med virkning fra 
1.1.2022. I utgangspunktet kan særforbundsstyret vedta oppdatering av egen lov til ny lovnorm 
uten noe Tingvedtak, men siden man uansett skulle ha lovsaker opp på tinget, falt det naturlig og 
også vedta denne tilpasningen.  
 
I forslag til ny lov er justeringer foretatt, slik at disse stemmer overens med lovnorm for 
særforbund. Endringene her handler utelukkende om å gjøre arbeidet med loven enklere for 
fremtiden. Det gjør at vår lov nå viser til NIF sin lov med referanser. Det vil si at tekst som tidligere 
stod i vår lov, nå viser til NIFs lov i stedet, hvor samme formulering er å finne. Det gjør at mindre 
endringer i NIFs lov, ikke lenger trenger å medføre endring av vår lov. Det vil forenkle arbeidet i 
fremtiden betydelig. 
 
I forslaget er det også gjort en kosmetisk endring, da det i tidligere lov har blitt benyttet «idrettslag» 
og «klubb» litt om hverandre. I lovforslaget er nå «idrettslag» blitt benyttet konsekvent. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Norges Skiskytterforbunds lov endres iht. NIFs lovnorm for særforbund. 
 
 
6.5 Godtgjørelse til styret 
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 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. 
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Det vedtas videre at det skal innarbeides i instruksen for valgkomitéen, at det er valgkomiteen som 
innstiller på godtgjørelse til styret for fremtidige ting. 
 
6.6  NSSF Sanksjonsreglement 
På det 20. ordinære skiskyttertinget i 2018, ble det vedtatt nytt sanksjonsreglement av tinget. Dette 
var et grundig dokument som beskrev utvalgets oppgaver og virkeområder på en god måte. 
 
Under § 1 pkt. 1 i dette reglementet har det vært beskrevet utvalgets oppgaver: 
 

a) Behandle innkomne saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement og 
 NSSFs etiske retningslinjer.  

b) Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser, med nasjonale 
 konkurranser menes nasjonale renn og øvrige renn jamfør § 1.5.1.1. i det nasjonale 
 konkurransereglementet.   

 
Da konkurransereglementet blir endret med jevne mellomrom, hender det at paragrafene her kan 
forskyve seg noe. Dette har blant annet skjedd med henvisningen i bokstav b over. For å unngå 
denne type endringer, foreslås det derfor å legge inn en henvisning til konkurransereglementet, 
uten at det angis paragraf spesifikt. Dette vil hindre at man må endre sanksjonsreglementet, ved 
evt. forskyvninger i konkurransereglementet. 
 
I tillegg foreslås det å endre henvisning til NSSFs lov, slik at denne samsvarer med ny, gjeldende 
lov for NSSF. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Tinget vedtar foreslåtte endringer i sanksjonsreglement for Norges Skiskytterforbund. 
 
6.7  Instruks for kontrollutvalget i Norges Skiskytterforbund 
Alle organisasjonsledd skal ha et kontrollutvalg. Dette skal sikre at styret utfører sine oppgaver, på 
vegne av medlemmene/de tilsluttede organisasjonsledd i perioden mellom tingene. 
 
De siste årene har kontrollutvalgets oppgaver dreid seg mer fra å være et kontrollorgan for 
økonomisk anliggende, til å bli mer forvaltningskontroll. NIF har i den forbindelse utarbeidet flere 
verktøy for å konkretisere oppgavene som ligger til utvalget. Dette inkluderer en veileder, en 
sjekkliste, et utkast til beretning og et utkast til instruks.  
 
Under § 2 pkt. 12 i NIFs lov står det følgende: 
 

(7) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi 
utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke 
reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte 
er uforenlig med utvalgets oppgaver.  

 
Norges Skiskytterforbund er blitt en omfattende organisasjon med stor omsetning. I tillegg har 
forbundet eierinteresser i et arrangørselskap. Dette gjør at det vil være naturlig å vedta en egen 
instruks for kontrollutvalget for å blant annet hensynta dette spesifikke forholdet. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Tinget vedtar foreslåtte instruks for Kontrollutvalget i Norges Skiskytterforbund. 
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6.8  Lovendringsforslag fra styret: Endring av tingrepresentasjon 
Paragraf om representasjon til forbundstinget (§ 15 i gjeldende lov - § 12 i nytt utkast) er i strid med 
vår egen målsetting om kjønnsbalanse § 5 og NIFs lov § 2-4. 
 
Intensjonen med NIFs lov § 2-4 er at begge kjønn skal være likt eller forholdsmessig likt 
representert i styrer, utvalg mm og på særforbundsting. Ca. 40% andel kvinner i medlemsmassen 
vår tilsier at ca. 40% av delegatene på skiskyttertinget skal være kvinner. Med dagens kriterier for 
representasjon fra kretser og klubb risikerer vi en overvekt av menn fordi ca. 75 % av våre krets- 
og klubbledere i dag er menn. For å sikre bedre kjønnsbalanse i fremtiden uavhengig av leders 
kjønn foreslås derfor en annen modell for representasjon.  
 
Kretsen representeres fortsatt med leder eller oppnevnt stedfortreder fra kretsstyret, men i stedet 
for at hvert idrettslag kan sende en representant (som normalt blir leder) tildeles kretsene et antall 
klubbrepresentanter hver som utpekes på kretstinget i forkant. Ved oppnevnelsen pålegges 
kretsen å følge NIFs § 2-4.  
 
For mange vil det oppleves mer forpliktende å delta på tinget som klubbrepresentant når man er 
oppnevnt av kretstinget. En slik modell sikrer derfor både kjønnsbalanse og god representasjon fra 
lag i hele landet.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
§ 12-2 endres til følgende tekst: 
 
Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på skiskyttertinget: 

a) Norges Skiskytterforbunds styre. 
b) Kretsledere. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen 

forhindret fra å møte, kan kretsstyret oppnevne et annet styremedlem. 
c) Representant(er) fra idrettslagene i kretsen etter følgende skala: 

Skiskytterkretser med medlemstall som av NSSFs samlede medlemstall tilhører 
prosentintervallet: 
 
fra 0 til og med 2,9 %  - 1 representant  
fra 3,0 til og med 5,9 %  - 2 representanter  
fra 6,0 til og med 8,9 %  - 3 representanter  
fra 9,0 til og med 11,9 %  - 4 representanter  
fra 12,0 til og med 14,9 %  - 5 representanter  
fra 15,0 til og med 17,9 %  - 6 representanter  
fra 18,0 til og med 20,9%  - 7 representanter  
osv. Ingen øvre begrensning 

 
Medlemstallet hentes fra siste, endelige samordnede rapportering. Slår to eller flere 
kretser seg sammen, møter den sammenslåtte krets på første forbundsting etter 
sammenslåing med det antall idrettslagsrepresentanter de opprinnelige kretsene ville hatt 
før sammenslåingen fant sted. 

 
Representantene fra krets og idrettslag (punkt b og c) må være valgt på ordinært eller 
ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Samlet 
representasjon fra kretsen skal oppfylle kravene i § 5 Kjønnsfordeling. 

 
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
Norges Skiskytterforbunds styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter 
som skal dekkes av Norges Skiskytterforbund. 
 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
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6.9  Lovendringsforslag fra styret: Endring av bestemmelse om hvor lenge en 
klubb må ha vært medlem i NSSF for å møterett, talerett, forslagsrett og 
stemmerett på skiskyttertinget. 

 
I vår nåværende lov i § 15 pkt. 2 bokstav b (ny lov § 12 pkt. 2 bokstav b) står det følgende 
vedrørende betingelser for at en klubb skal ha møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på et 
skiskytterting: 
 
En klubb må ha vært medlem i NSSF i minimum 6 måneder før tinget avholdes og oppfylt sine 
medlemsforpliktelser. Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst en måned før 
tinget avholdes. 
 
Dette samsvarer ikke helt med NIF sin lov, da det er tilstrekkelig at en klubb har vært medlem av 
NIF i minst 6 måneder. Det vil derfor si at en klubb som har vært medlem i NIF i minst 6 måneder, 
og som starter en skiskyttergruppe kort tid før et skiskytterting, vil kunne møte med møterett, 
talerett, forslagsrett og stemmerett. 
 
Det foreslås derfor å endre formuleringen, slik at dette samsvarer med NIFs lov. 
 
Dersom sak 6.8 blir vedtatt, vil § 12-2 allerede ha blitt endret iht. til dette kravet. I dette tilfelle vil 
saken derfor bli trukket av forbundsstyre.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
§ 12 pkt. 2 bokstav b endres til følgende tekst: 
 

b) En representant fra hvert idrettslag. 
 
 
SAK 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Dagens ordning og satser opprettholdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norges Skiskytterforbunds ting 2020  Hovedsaksdokument  

- 14 - 
 

SAK 8 LANGTIDSPLAN 2022-26 MED ØKONOMISK PROGNOSE 
 
Styret legger frem ny langtidsplan for perioden 2022-26.  
 
Langtidsplanen har blitt til etter en omfattende prosess i hele organisasjonen. Den bygger 
på temadiskusjoner på flere kretsledermøter, en større spørreundersøkelse gjort i hele 
organisasjonen og strategiske samlinger mellom forbundsstyret og administrasjonen. 
 
Styret setter stor pris på gode innspill og kommentarer på langtidsplanen og vil spesielt 
trekke fram den store responsen som ble gitt på spørreundersøkelsen. Her kom det veldig 
mange nyttige tilbakemeldinger, som har blitt implementert i planen.  
 
Fireårsplanen som nå foreligger, har endret struktur og oppbygning sammenlignet med 
foregående plan. Man har beveget seg fra en veldig klar avdelingstankegang, der man har 
hatt klare mål for hvert av forbundets kjerneområder, til nå å ha en plan som har tre 
overordnede mål for hele organisasjonen, samt fem klare fokusområder. De tre 
hovedmålene er: 
 

- Øke antall aktive utøvere med 25 prosent. 
- Være verdens beste skiskytternasjon 
- Heve kompetansen i skiskytter-Norge 

Disse hovedmålene skal oppnås gjennom 14 prosjekter med unike delmål, som alle ligger 
innenfor de fem fokusområdene klubbutvikling, sportslige prestasjoner, øke 
tilgjengeligheten, bærekraft og innovasjon. Hvert prosjekt vil bestå av en 
prosjektgruppe, som skal jobbe med prosjektets aktuelle delmål og som skal søke å finne 
de beste måtene på å oppnå disse. 
 
Ved å jobbe på denne måten, vil man sørge for en enda mer målrettet innsats mot det vi 
tror er den beste utviklingen for norsk skiskyting de neste fire årene. Videre vil denne 
arbeidsformen med prosjekter, kunne gi en enklere og tydelige rapportering på framdrift og 
eventuelle utfordringer man støter på. Dette vil igjen gi gode muligheter for korreksjoner 
underveis, der dette viser seg påkrevd. 
 
Forslag til ny langtidsplan med økonomisk prognose ligger vedlagt.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Langtidsplan for 2022-26 godkjennes. Økonomisk prognose tas til etterretning. 
 
 
SAK 9 ENGASJERE STATSAUTORISERT / REGISTRERT REVISOR 
TIL Å REVIDERE NSSFs REGNSKAP 
 
Styrets forslag til vedtak: 
NSSF engasjerer det statsautoriserte revisorselskapet Deloitte AS til å revidere NSSFs 
regnskap i kommende tingperiode. 
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SAK 10 VALG 
Valgkomiteen legger fram følgende innstilling på valg av forbundsstyre, kontrollutvalg, og 
sanksjonsutvalg. Forbundsstyret legger fram innstilling på valg av ny valgkomité.  
 
Valgkomiteen (VK) har i 2020-2022 bestått av leder Jorunn Åsfrid Røyrvik, Marion Huber 
Kaas og Torfinn Løland, samt varamedlem Arne Rasmussen. 
 
Ved valget i 2022 vil den vedtatte ordningen fra forbundstinget 2020 med 4 års 
valgperiode for faste styremedlemmer fullføres. Det betyr at denne gang er ikke alle i 
sittende styre på valg. I tillegg til NIFs/NSSFs lovpålagte rammebetingelser videreføres 
tradisjonen for at begge kjønn er representert i presidentskapet og en rimelig geografisk 
spredning. 
 
Valgperioden 2020-2022 har for VKs del forløpt normalt med ett unntak. Styremedlem 
Mathea Tofte, valgt for 2020-2024, informerte høsten 2021 om at hun ønsket å fratre 
vervet av personlige grunner ved forbundstinget 2022. VKs innstilling inkluderer derfor et 
suppleringsvalg av et nytt styremedlem for de neste 2 år, ut Matheas periode. VK innstiller 
Annelise Flaa, nåværende kretsleder i Oslo og Akershus skiskytterkrets til den posisjonen.  
 
Etter 6 år i styret ønsker ikke nåværende 1. visepresident organisasjon Lisbeth Gederaas 
gjenvalg. Til det vervet innstiller VK nåværende styremedlem Gunhild Kvistad. 
 
Et forbundsstyre skal ha minst ett medlem yngre enn 26 år. VK innstiller Toril Bakka 
Nygård som nytt styremedlem. Hun har erfaring fra skiskyting, langrenn og paraidrett og vil 
dekke u26-kravet. 
 
VK innstiller Bjørn Tore Årevik til gjenvalg som styremedlem. Styrets 2 varamedlemmer 
Nancy Stien Schreiner og Knut Kuvås Brevik innstilles til gjenvalg. De øvrige er ikke på 
valg. 
 
VKs innstilling til Kontrollutvalg og Sanksjonsutvalg er rent gjenvalg etter noen utskiftninger 
i 2020. 
 
 
10.1 Forbundsstyret 2022-2024:  
President:    Arne Horten – (ikke på valg)  
Visepresident organisasjon:  Gunhild Kvistad – 4 år (styremedlem forrige periode) 
Visepresident sport:    Gjermund Hol – (ikke på valg)         
Medlem:                                 Toril Bakka Nygård – 4 år (ny)    
Medlem:                                 Bjørn Tore Årevik – 4 år (gjenvalg)    
Medlem:                    Annelise Flaa – 2 år (Suppleringsvalg for Mathea Tofte) 
Medlem:                              Håkon Engstu – (ikke på valg) 
1. varamedlem:                       Nancy Stien Schreiner - 2 år (gjenvalg) 
2. varamedlem:                       Knut Kuvås Brevik – 2 år (gjenvalg) 
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10.2 Kontrollutvalg (KU) 2022-2024 (alle 2 år): 
Leder           Ole Martin Norderhaug (gjenvalg) 
Medlem        Rikke Hald Andersen (gjenvalg) 
Medlem       Bjørn Erik Johnsen (gjenvalg) 
Varamedlem    Eva Johanne Lillebakken (gjenvalg) 
 
 
10.3 Sanksjonsutvalg (SU) 2022-2024 (alle 2 år): 
Leder      Ingrid Vedeler (gjenvalg)          
Nestleder     Karl Gustavsen (gjenvalg) 
Medlem        Arve Heimdal (gjenvalg) 
Varamedlem    Anne Grundnes Steien (gjenvalg) 
 
 
10.4 Valgkomité 
Leder:     Jorunn Åsfrid Røyrvik (gjenvalg) 
Medlem:    Marion Huber Kaas (gjenvalg) 
Medlem:    Torstein Wiiger Opsahl (ny) 
Varamedlem:   Arne Rasmussen (gjenvalg) 
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Vedlegg 1: Årsrapport 2020/21 og 2021/22 (egne vedlegg) 
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Vedlegg 2: Langtidsplan 2018-2022 – Endelig rapportering til Tinget 
(eget vedlegg) 
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Vedlegg 3: Utkast til ny lov – Norges Skiskytterforbund 
 
 
LOV FOR NORGES SKISKYTTERFORBUND 
 
Stiftet 10. desember 1983 
Sist endret xx.xx.xxxx. 
 
§ 1  Formål 
 

Norges Skiskytterforbunds formål er å fremme skiskytteridretten i Norge, og representere 
idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet. 

 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Norges Skiskytterforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer 

skiskytteridretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Norges Skiskytterforbund har organisert idrettslagene i 
særkretser. 

 
(2)  Norges Skiskytterforbund er medlem av NIF og Det internasjonale skiskytterforbundet 

(IBU), og skal overholde deres respektive regelverk og vedtak.  
 
(3) For regler om Norges Skiskytterforbunds plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak 

gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 
(4)  For regler om opptak av nye idretter samt endring av Norges Skiskytterforbunds navn, 

gjelder NIFs lov § 6-3.  
 
§ 3  Oppgaver og myndighet  
 

For regler om Norges Skiskytterforbunds oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov §§ 6-2, 
samt NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.   

 
§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 
 
(1)  Idrettslag som organiserer skiskytteridretten og er medlem av NIF, kan søke om å bli 

medlem i Norges Skiskytterforbund.   
 
(2)  Søknad om medlemskap sendes Norges Skiskytterforbund via idrettskretsen. Utmelding 

skjer på samme måte.  
 
(3) Norges Skiskytterforbund kan fastsette kontingent og avgifter. 
 



Norges Skiskytterforbunds ting 2020  Hovedsaksdokument  

- 20 - 
 

(4)  Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av Norges Skiskytterforbunds ting medfører tap av 
møterett, stemmerett og forslagsrett til og på skiskyttertinget.  

 
(5)  Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i Norges Skiskytterforbund dersom laget 

skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller Norges Skiskytterforbunds 
regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine 
medlemsforpliktelser.  

 

§ 5 Kjønnsfordeling  

 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til Idrettstinget, 
gjelder NIFs lov § 2-4. 

 

§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
 
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 
2-5, 2-6, 2-7.   
 

§ 7  Inhabilitet  
 
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.     

 

§ 8  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

  
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9  
og 6-6 (5).  

 

§ 9  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  
  
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 

 
 
§ 10  Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14. 

 
 

§ 11  Særforbundstinget 
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(1)  Norges Skiskytterforbunds høyeste myndighet er skiskyttertinget som avholdes innen 
utgangen av juni annet hvert år. 

 
(2)  Ordinært og ekstraordinært skiskytterting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs 

lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20. 
 
 
 
§ 12  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1)  Forslagsrett til skiskyttertinget: 
a)  Norges Skiskytterforbunds styre. 
b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 
c)  Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 
For § 12-2 foreligger to forslag til behandling på Tinget. 
 
Dersom sak 6.8 vedtas: 
(2)  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på skiskyttertinget: 

 
a)   Norges Skiskytterforbunds styre. 
b) Kretsledere. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen 

forhindret fra å møte, kan kretsstyret oppnevne et annet styremedlem. 
c) Representant(er) fra idrettslagene i kretsen etter følgende skala: 

Skiskytterkretser med medlemstall som av NSSFs samlede medlemstall tilhører 
prosentintervallet: 
 
fra 0 til og med 2,9 %  - 1 representant  
fra 3,0 til og med 5,9 %  - 2 representanter  
fra 6,0 til og med 8,9 %  - 3 representanter  
fra 9,0 til og med 11,9 %  - 4 representanter  
fra 12,0 til og med 14,9 %  - 5 representanter  
fra 15,0 til og med 17,9 %  - 6 representanter  
fra 18,0 til og med 20,9%  - 7 representanter  
osv. Ingen øvre begrensning 

 
Medlemstallet hentes fra siste, endelige samordnede rapportering. Slår to eller flere 
kretser seg sammen, møter den sammenslåtte krets på første forbundsting etter 
sammenslåing med det antall idrettslagsrepresentanter de opprinnelige kretsene ville 
hatt før sammenslåingen fant sted. 

 
Representantene fra krets og idrettslag (punkt b og c) må være valgt på ordinært eller 
ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. 
Samlet representasjon fra kretsen skal oppfylle kravene i § 5 Kjønnsfordeling. 

 
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
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Norges Skiskytterforbunds styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter 
som skal dekkes av Norges Skiskytterforbund. 
 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 
Dersom sak 6.9 vedtas: 
(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på skiskyttertinget:  

a) Norges Skiskytterforbunds styre. 
b) En representant fra hvert idrettslag.  
c) Kretsledere. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen 

forhindret fra å møte, kan kretsstyret oppnevne et annet styremedlem. 
  
 Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, 

eller oppnevnt av styret.  
 
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

 
Norges Skiskytterforbunds styre fastsetter hvor stor del av representantenes 
reiseutgifter som skal dekkes av Norges Skiskytterforbund.  
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på skiskyttertinget i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Kontrollutvalgets medlemmer. 
b) Valgkomiteens medlemmer. 
c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder 

er forhindret fra å møte. 
 

(4) Møterett og talerett på skiskyttertinget:  
a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
b)  Norges Skiskytterforbunds generalsekretær. 
c)  Representant fra NIF.  

 
 
§ 13  Skiskyttertingets oppgaver 
 

Skiskyttertingets oppgaver:  
1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle beretning for Norges Skiskytterforbund, herunder beretninger fra 

tingvalgte organer 
9. Behandle  

a) Norges Skiskytterforbunds regnskap 
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b) styrets økonomiske beretning 
c) kontrollutvalgets beretning 
d) revisors beretning 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 
11. Fastsette kontingent 
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
13. Engasjere revisor til å revidere Norges Skiskytterforbunds regnskap 
14. Foreta følgende valg: 

a) Norges Skiskytterforbunds styre med president og visepresident organisasjon og 
visepresident sport, 4 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem. 

b) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
c) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
d) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner Norges 

Skiskytterforbund er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
 

President, visepresident organisasjon og visepresident sport velges enkeltvis. De øvrige 
medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.  

 
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 §13 pkt. 14 bokstav b, c og e, har valgperiode på to år.  
Leder i utvalgene velges enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og varamedlemmer velges 
samlet.  
 

For regler om stemmegivningen på skiskyttertinget, gjelder NIFs lov § 2-21. 

 

§ 14  Norges Skiskytterforbunds styre 
 
(1) Norges Skiskytterforbund ledes og forpliktes av styret, som representerer Norges 

Skiskytterforbund utad. 
 
(2)  Styret er Norges Skiskytterforbunds høyeste myndighet mellom skiskyttertingene, men 

visse beslutninger kan kun vedtas av skiskyttertinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22,  
jf. 6-6 (5). 

 
  (3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Norges Skiskytterforbunds 

virksomhet hører under styret. Styret skal blant annet sørge for: 
- at særforbundets formål ivaretas  
- forsvarlig organisering av særforbundets virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, Norges 

Skiskytterforbunds lov og skiskyttertingets vedtak.  
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- Etter nærmere fastsatte retningslinjer, skaffe arrangører til nasjonale og internasjonale 
mesterskap og andre arrangementet forbundet kan få ansvar for. 

- Foran hver sesong vedta hovedterminliste. 
- Vedta regler og retningslinjer. 

 
(4)  Styret skal føre tilsyn med Norges Skiskytterforbunds virksomhet og ev. daglig 

ledelse, og kan fastsette instruks for generalsekretæren.  
 
(5)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående 

oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  
 
(6)  Styret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom skiskyttertinget ikke har valgt 

representanter.  
 
(7)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer 

forlanger det. 
 
 
§ 15   Kontrollutvalg, valgkomité og sanksjonsutvalg 
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. 
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.  
 

(3)  Sanksjonsutvalget skal: 
a) Behandle saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement og NSSFs etiske 

retningslinjer.  
b)  Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser. Med nasjonale 

konkurranser menes nasjonale renn og øvrige renn jamfør § 1.5.1.1 i det nasjonale 
konkurransereglementet. 

 
Sanksjonsutvalget skal for øvrig følge NSSFs tingvedtatte sanksjonsreglement.  

 
 
§ 16  Konkurranseregler m.v.  
 

a) IBUs konkurranseregler og materialkatalog, skal gjelde for konkurranser arrangert av NSSF 
eller idrettslag/krets som er tilsluttet Norges Skiskytterforbund. 

b) Styret vedtar et nasjonalt regelverk som bestemmer endringer eller tillegg i forhold til IBUs 
regler. 

c) Med hensyn til lovlig reklame gjelder NIFs markedsbestemmelser og de vedtak som styret i 
IBU vedtar før hver sesong og som inntas i IBUs terminliste. Styret vedtar, for nasjonale renn, 
nødvendig tilpasninger i forhold til IBUs regler.  

d) Styret vedtar klassesettingsregler, overgangsregler og sikkerhetsbestemmelser utover det 
som følger av norsk lov og forskrift.  

e) Styret vedtar retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap, Norges cup, 
Hovedlandsrenn og Landsdelsmesterskap.  
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§ 17  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff 
 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk (NIFs lov kap. 11, 
NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk) og NSSFs tingvedtatte sanksjonsreglement. 
 

 
§ 18  Avtaler og samarbeid mellom Norges Skiskytterforbund og næringslivet 
 

For regler om avtaler og samarbeid mellom Norges Skiskytterforbund og næringslivet, 
gjelder NIFs lov kapittel 13. 

 
§ 19  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 

For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs lov kapittel 14, 
samt NSSFs markeds- og reklamebestemmelser. 

 
§ 20  Lovendring 
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.  
 
§ 21  Oppløsning, utmelding mv. 
 

For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6. 
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Vedlegg 4: Utkast NSSF Sanksjonsreglement 
 

Sanksjonsreglement for Norges Skiskytterforbund  

Vedtatt av styret i Norges Skiskytterforbund 23. august 2017, med hjemmel i NIFs lov § 11-2.  
  

§1 Virkeområde mv.  
  

(2) Dette sanksjonsreglementet gjelder for saker som behandles av sanksjonsutvalget i NSSF.   

  Sanksjonsutvalget skal iht. NSSFs lov § 21-3:  

a) Behandle innkomne saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement og 
 NSSFs  etiske retningslinjer.  

b) Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser. Med nasjonale 
konkurranser menes nasjonale renn og øvrige renn iht. det til enhver tid gjeldende 
nasjonale konkurransereglementet.   

 
(3) Straffesaker etter NIFs lov behandles av NIFs domsutvalg.   

(4) Sanksjonsreglementet gjelder for:  
a) NSSF, NSSFs organisasjonsledd og deres medlemmer.    
b) Utøvere som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet 
organisert av NSSF eller NSSFs organisasjonsledd.  
c) Utøvere som representerer NSSF eller NSSFs organisasjonsledd på konkurranser 
eller organisert trening.   
d) Trenere, lagleder, leder, teknisk delegert, funksjonær, helsepersonell eller annen 
person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår NSSF eller NSSFs 
organisasjonsledd eller på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet.   
e) Person som har forpliktet seg til å følge NSSFs eller NSSFs organisasjonsledds regler 
 eller vedtak, herunder konkurransereglene, sanksjonsreglementet eller Idrettens 
barneidrettsbestemmelser.    

 

§ 2 Rett til å anmelde og anke til sanksjonsutvalget  

(1) Enkeltmedlem eller org. ledd knyttet til NSSF kan anmelde overtredelser jf. § 1 (1) bokstav 
a).  

(2) Enkeltmedlem eller org. ledd knyttet til NSSF som er omfattet av en avgjørelse truffet av 
rennjuryen, kan påanke avgjørelsen til Sanksjonsutvalget. Jf. § 1 (1) bokstav b).  

(3) Når Sanksjonsutvalget finner grunn til det, kan utvalget selv ta opp forhold til behandling.   
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§ 3 Sanksjonerbare overtredelser  

(1) Sanksjon etter dette reglement kan ilegges dersom en person eller organisasjonsledd, jf. § 1 (3):   

a) bryter NSSFs eller NSSFs organisasjonsledds regler eller vedtak, herunder NSSFs 
vedtatte konkurransereglement og NSSFs etiske retningslinjer.  

b) bryter Idrettens barneidrettsbestemmelser   

c) ikke håndhever eller respekterer avgjørelser avsagt med hjemmel i dette 
reglementet.  

d) opptrer uredelig eller uhøvisk eller i strid med alminnelig god oppførsel  

e) arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket, 
suspendert eller ekskludert organisasjonsledd eller medlem av organisasjonsledd 
 tilsluttet NSSF.  

  
f) eller på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens 
anseelse.   

  
§ 4 Skyld, forsøk og medvirkning  
  

(1) For at sanksjoner skal kunne ilegges må det foreligge forsett eller uaktsomhet.  

(2) Medvirkning rammes.   

(3) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere.  

  
§ 5 Sanksjoner   

Sanksjoner som kan anvendes er:  

(a) Irettesettelse  

(b) Bot oppad begrenset til kr 5000,- pr person og kr 25 000,- pr org. ledd  

(c) Tap av plassering/resultat/sammenlagtpoeng.   

(d)  Utelukkelse jf. NIFs lov §11-7 bokstav e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et 

bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser. Utelukkelsen kan begrenses til 

deltakelse i konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i 

terminfestet konkurransesesong.  

 
§ 6 Frist for anmeldelse  

Anmeldelsen må sendes skriftlig til Sanksjonsutvalget innen 14 dager etter at den berørte ble eller 
burde ha blitt kjent med forholdet. En anmeldelse som er fremsatt etter at fristen er utløpt, skal 
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avvises med mindre Sanksjonsutvalget finner at oversittelsen ikke bør legges den anmeldende part 
til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at anmeldelsen likevel blir behandlet.   

 

 § 7 Frist for anke  

En anke over rennjuryens avgjørelse må sendes skriftlig til Sanksjonsutvalget innen 14 dager etter 
at den berørte ble eller burde ha blitt kjent med avgjørelsen fra rennjuryen. En anke som er 
fremsatt etter at fristen er utløpt, skal avvises med mindre Sanksjonsutvalget finner at oversittelsen 
ikke bør legges den ankende part til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel 
blir behandlet.   

 

§ 8 Avvisning av anmeldelser  

Sanksjonsutvalget kan avvise en anmeldelse i følgende tilfeller:   

(1) Der det åpenbart at det ikke foreligger noe sanksjonerbart forhold  
(2) Der det påståtte sanksjonerbare forholdet er av en helt uvesentlig karakter  
(3) Der den er fremsatt av andre enn den som er anmeldelsesberettiget etter kapittel 5 i dette 
reglement.   

 

§ 9 Saksbehandling   

(1) Når sanksjonsutvalget har mottatt en anmeldelse/anke skal den sendes snarest mulig til den/de 
saken gjelder, som gis en svarfrist på minst 21 dager til å komme med sine bemerkninger til 
anmeldelsen/anken. Vedkommende skal ved utsendelsen gjøres oppmerksom på at saken kan 
bli avgjort på grunnlag av anmeldelsen/anken dersom svar ikke gis innen den fastsatte fristen.  

(2) Enhver sak skal undergis en forsvarlig behandling, og avgjøres så raskt som mulig. Enhver part 
har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre Sanksjonsutvalget enstemmig finner at 
dette ikke er nødvendig. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter  er gjort 
kjent med, kan legges til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme den saken 
gjelder til gode.  

(3) Ingen i Sanksjonsutvalget kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen dersom det 
foreligger særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.  

(4) Avgjørelser skal begrunnes.  

(5) Melding om avgjørelse og begrunnelsen for denne skal sendes partene. Samtidig skal 
underretning gis om at avgjørelsen er endelig og ikke kan påankes.   

Sanksjonen trer i kraft fra den dato Sanksjonsutvalget fattet avgjørelsen, med mindre 
sanksjonsutvalget bestemmer noe annet   
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Vedlegg 5: Instruks for kontrollutvalget i Norges Skiskytterforbund 
 
INSTRUKS FOR KONTROLLUTVALGET I NORGES 
SKISKYTTERFORBUND 
Vedtatt av forbundstinget 11.6.2022 iht. NIFs lov § 2-12 (4).  
 
1. Kontrollutvalgets mandat  
Kontrollutvalgets oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, dvs. kontrollere at styret utfører de oppgaver 
styret er tillagt etter særforbundets lov § 14.  
 
Styret skal sørge for at utvalget, ved oppstart, får en gjennomgang av organisasjonsleddets 
virksomhet, og deretter gi utvalget en oversikt over hvordan styret planlegger å gjennomføre styrets 
lovpålagte oppgaver og tingvedtakene i tingperioden.  
 
Kontrollutvalget må selv vurdere hvilke områder det særlig skal ha fokus på i tingperioden, og 
utarbeide en sjekkliste og plan for arbeidet med sine kontrollhandlinger. Retningsgivende 
dokumenter vil være særforbundets lov § 14, vedtatt budsjett og øvrige tingvedtak.  
 
Forhold knyttet til øvrige tingvalgte organer og organisasjonsledd i særforbundet skal kun vurderes 
der forholdet vedrører de oppgaver styret er tillagt etter særforbundets lov. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, varslingsmottak eller et rådgivende organ for styret.  
 
Utvalget skal heller ikke være en saksbehandler. De har ingen myndighet til verken å fatte, omgjøre 
eller overprøve vedtak. 
 
Dette betyr at kontrollutvalget skal holde seg på et overordnet nivå ved utførelsen av sine oppgaver, 
og ikke gå inn i enkeltsaker. Dersom utvalget mottar henvendelser knyttet til enkeltsaker, skal 
kontrollutvalget henvise vedkommende til andre organer i særforbundet. Det er med andre ord selve 
kontrollperspektivet som skal legge føringer for arbeidet i kontrollutvalget. 
 
2. Møter i utvalget  
Møter i kontrollutvalget avholdes med den frekvens, og på den måten, utvalget selv anser 
hensiktsmessig i forhold til de oppgaver utvalget skal utføre.  
 
Kontrollutvalget skal ved oppstarten av sitt arbeid avtale en møteplan for møter med styret og 
engasjert revisor. Presidenten eller annet styremedlem møter på vegne av styret.  
 
Dersom kontrollutvalget i tingperioden anser at styret ikke utfører de oppgaver det er tillagt etter 
loven på en forsvarlig måte, eller det avdekkes andre mangler ved styrets virksomhet, skal utvalget 
gjøre oppmerksom på dette i møter med styret. Kontrollutvalget skal vurdere om eventuelle 
endringer styret beslutter som følge av tilbakemeldingene fra kontrollutvalget, er tilstrekkelige.  
 
Varamedlemmer til kontrollutvalget møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste 
medlemmer. 
 
Særforbundet stiller sekretariatfunksjon til rådighet for utvalget. 
 
3. Dokumentasjon og kommunikasjon med styret og andre  
Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
 
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på forbundstinget, 
og kan avgi en uttalelse til disse dersom utvalget finner det nødvendig.  
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Kontrollutvalget kan be styret tilrettelegge for at utvalget, ved behov, kan møte 
administrasjonen for å få nødvendig informasjon.  
 
4. Protokoll og dokumentasjon  
Kontrollutvalget skal føre protokoller fra møter og sikre skriftlighet rundt kommunikasjon 
som utvalget har med styret og andre.  
 
I protokollen skal det fremgå at utvalget har vurdert medlemmenes habilitet.  
 
5. Konfidensialitet  
Kontrollutvalgets medlemmer skal bevare taushet om fortrolige forhold de gjøres kjent med 
i forbindelse med sitt verv. 
 
Opplysninger utvalget mottar skal kun benyttes for utføring av utvalgets oppgaver, og skal 
ikke gis til utenforstående. Utvalget skal behandle opplysningene forsvarlig og i samsvar 
med personvernreglene.  
 
Kontrollutvalgets interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre utvalget 
bestemmer noe annet i den enkelte sak.  
 
Kontrollutvalget beslutter selv i det enkelte møte hva som skal offentliggjøres.  
 
6. Kontrollutvalgets beretninger  
Kontrollutvalget skal avgi beretning til forbundsstinget, som skal være oversendt 
forbundsstyret iht. de frister som er fastsatt for utsending av saksdokumenter til hhv. 
forbundstinget.  
 
Beretningene skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i den aktuelle 
perioden, hva kontrollutvalget har hatt særlig fokus på å kontrollere, samt utvalgets 
konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter særforbundets lov.  
 
7. Deltakelse på forbundstinget  
Utvalgets medlemmer møter på forbundstinget. Utvalgets leder, eller det medlem lederen 
utpeker, kan redegjøre for beretningen, og hvordan utvalget har arbeidet i tingperioden.  
 
8. Andre forhold  
Kontrollutvalget skal i tillegg til de overnevnte punktene også gjennomføre en overordnet 
kontroll med Norges Skiskytterforbunds eierandeler i andre aksjeselskap. Denne kontrollen 
skal basere seg på dokumentasjon som Norges Skiskytterforbund har mottatt i form av å 
være aksjonær. Eventuell ytterligere informasjon kan forespørres om nødvendig, men dette 
kan ikke kreves utlevert i de tilfeller der forbundet kun er deleier av det aktuelle 
aksjeselskapet. 
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Vedlegg 6: Langtidsplan NSSF 2022-26 med økonomisk prognose (eget 
vedlegg) 
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