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STYREMØTE NR. 18, 2020 – 2022
23.05.22 kl 18:00-22:00
Sted: Teams
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PROTOKOLL
Til stede:

Arne Horten, Lisbeth Gederaas, Gjermund Hol, Gunhild Kvistad,
Håkon Engstu, Bjørn Tore Årevik, Nancy S. Schreiner

Fra administrasjonen:

Stig Flatebø, Vegar Rolfsrud, Morten Aa Djupvik

Fraværende:

Mathea Tofte
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VEDTAKSSAKER
Sak 105

Godkjenning av protokoll for styremøte 17 2020-22
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Vedtak:

Protokoll for styremøte 17 er godkjent.
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Sak 106

Ansvarlige for håndtering av varslingssaker i NSSF
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God og riktig håndtering av varslingssaker er viktig for at alle skal føle seg hjemme og BankID Signing
trygge i idretten. NIF har stort fokus på dette for tiden, og det er også en viktig del av denGunhild Kvistad
2022-06-02
nye portalen «Mitt varsel».
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NIF anbefaler at hvert særforbund har to personer, en av hvert kjønn, til å håndtere
2022-06-07
innkomne varsel.
I NSSF har vi ikke formalisert sine rutiner for håndtering av innkomne varsler gjennom et
styrevedtak tidligere, så derfor gjøres det nå et formelt vedtak på hvem som skal håndtere
dette for forbundet.
Vedtak:

Styret vedtar at Emilie Nordskar og Morten Djupvik håndterer innkomne
varsel til NSSF.

Sak 107

Søknad om støtte - Agder og Rogaland Skiskytterkrets og Sirdal
Ski/skiskyting

NSSF styre har mottatt søknad fra Agder og Rogaland skiskytterkrets og Sirdal
Ski/skiskyting vedr ekstraordinær støtte.
Vedtak:

Styret vedtar at Agder og Rogaland Skiskytterkrets og Sirdal Ski/skiskyting
tildeles en ekstraordinær støtte på NOK 150.000 i henhold til innkommet
søknad.

Sak 108

Tingsaker: Styrets behandling av innkomne saker

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.
Det vedtas videre at det skal innarbeides i instruksen for valgkomitéen, at det er
valgkomiteen som innstiller på godtgjørelse til styret for fremtidige ting.
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6.6

NSSF Sanksjonsreglement
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På det 20. ordinære skiskyttertinget i 2018, ble det vedtatt nytt sanksjonsreglement av
BankID Signing
tinget. Dette var et grundig dokument som beskrev utvalgets oppgaver og virkeområder på
Bjørn Tore Årevik
2022-05-31
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.
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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.
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Styrets forslag til vedtak:
Tinget vedtar foreslåtte instruks for Kontrollutvalget i Norges Skiskytterforbund.
6.8

Lovendringsforslag fra styret: Endring av Tingrepresentasjon
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Paragraf om representasjon til forbundstinget (§ 15 i gjeldende lov - § 12 i nytt utkast) er i
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strid med vår egen målsetting om kjønnsbalanse § 5 og NIFs lov § 2-4.
Gjermund Hol
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Intensjonen med NIFs lov § 2-4 er at begge kjønn skal være likt eller forholdsmessig likt Gunhild Kvistad
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representert i styrer, utvalg mm og på særforbundsting. Ca. 40% andel kvinner i
BankID Signing
medlemsmassen vår tilsier at ca. 40% av delegatene på skiskyttertinget skal være kvinner.
Nancy Stien Schreiner
Med dagens kriterier for representasjon fra kretser og klubb risikerer vi en overvekt av 2022-06-07
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:
Norges Skiskytterforbunds styre.
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:
a)
b)

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
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som skal dekkes av Norges Skiskytterforbund.
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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.
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I vår nåværende lov i § 15 pkt. 2 bokstav b (ny lov § 12 pkt. 2 bokstav b) står det følgendeBankID Signing
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vedrørende betingelser for at en klubb skal ha møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
2022-06-07
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.
Styrets forslag til vedtak:
§ 12 pkt. 2 bokstav b endres til følgende tekst:
b) En representant fra hvert idrettslag.
Dersom sak 6.8 blir vedtatt, vil § 12-2 allerede ha blitt endret iht. til krav om ny lovnorm fra
NIF. I dette tilfelle vil sak 6.9 derfor bli trukket av forbundsstyre.

Sak 109

Styrets innstilling til valgkomite for perioden 2022-24

I henhold til NSSFs lov skal styret innstille ny valgkomite til Tinget.
Vedtak:

Styret har innstilt følgende valgkomite for perioden 2022-24:
Jorunn Åsfrid Rørvik (leder)
Marion Huber Kaas
Torstein Wiiger Opsahl
Arne Rasmussen (vara)

Sak 110

Godkjenning av Årsrapport 2020/21

Administrasjonen har utarbeidet årsrapport for sesongen 2020/21. Denne inneholder en
oppsummering av forbundets aktivitet, samt fakta, statistikk og resultat fra sesongen som
nylig er over. Rapporten bygger på samme mal som tidligere år.
Vedtak:

Styret godkjenner framlagte Årsrapport for 2020/21
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Godkjenning av Årsrapport 2021/22
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Administrasjonen har utarbeidet årsrapport for sesongen 2021/22. Denne inneholder en Lisbeth Gederaas
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oppsummering av forbundets aktivitet, samt fakta, statistikk og resultat fra sesongen somBankID Signing
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nylig er over. Rapporten bygger på samme mal som tidligere år.
2022-05-31

Vedtak:
Sak 112

Styret godkjenner framlagte Årsrapport for 2021/22
Tingsak: Styrets innstilling til NSSFs Langtidsplan 2022-26
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Nancy Stien Schreiner
NSSFs styre og administrasjon har utarbeidet ny Langtidsplan for perioden 2022-26.
2022-06-07
Arbeidet med ny langtidsplan har pågått siden i fjor vår og er godt gjennomarbeidet og
forankret. LP 2022-26 bygget opp på en ny måte. Vi har definert 3 hovedmål med
tilhørende 5 hovedfokusområder. For å nå målene har vi definert 14 overordnede
prosjekter. Målet med prosjektene er jobbe mer på tvers og utnytte ressursene på en bedre
måte, samt at det skal bli lettere å sikre framdrift og kvalitetssikre. Vi har også tro på at
prosjektarbeidet er en motiverende og samlende måte å jobbe på.

Langtidsplanen er gjennomgått i detalj.
Styrets forslag til vedtak:
Styret vedtar langtidsplan for perioden 2022-26. Langtidsplanen oversendes Tinget
for behandling og endelig vedtak.

Sak 113

Tildeling av NSSF Standard og NSSF Hederstegn

NSSFs Standard kan tildeles kretser og lag, organisasjoner og enkeltpersoner for
fremragende innstas for norsk og/eller internasjonal skiskyting gjennom mange år. Tildeles
også NM arrangører og tilhørende kommune som takk for innsatsen som arrangør.
NSSFs Hederstegn tildeles skiskyttere/ledere som har oppnådd fremragende resultater i
nasjonale og internasjonale konkurranser, eller har fremhevet seg i arbeidet for NSSF på
en spesiell måte. Hederstegnet er forbundets høyeste utmerkelse for idrettslig og
administrativ innsats. Hederstegnet gis som jakkemerke i gull
Vedtak:

Styret vedtar å utsette tildeling av NSSF Standard og Hederstegn til neste
styremøte, fredag 10.06.22
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Videre møteplan 2021-2022:
Dato
10.06.22 – kl 12-17

Sted
Stjørdal

Møte
Styremøte 19
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Arne Horten

Lisbeth Gederaas

Gjermund Hol

President

Visepresident organisasjon

Visepresident sport

Gunhild Kvistad

Bjørn Tore Årevik

Nancy S. Schreiner

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem - vara

Håkon Engstu

Morten Aa Djupvik

Styremedlem

Generalsekretær
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