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ÅPNING: Åpning og hilsningstaler 
 
NSSF president Arne Horten åpnet det 22.ordinære tinget med sin hilsningstale. Han trakk frem 
den krevende tiden under pandemien og konsekvensene denne har hatt for norsk skiskyting. 
Samtidig har vi levert strålende sportslige prestasjoner internasjonalt.  Han understrekte videre at 
fokuset nå blir på å få barn og unge tilbake til idretten, og at bredde og rekrutteringsarbeidet 
prioriteres i kommende tingperiode.   
 
Eli Arnstad, Ordfører i Stjørdal kommune, ønsker tinget velkommen til Stjørdal og ønsker lykke til 
med forhandlingene.  
 
Ole Jørstad, styremedlem i NIF, sender sine hilsninger til tinget på vegne av NIF. Gratulerer med 
gode prestasjoner, samt med jobben som gjøres i skiskytterfamilien. Han snakket om Ting-
sammensetning, anlegg, mobbing og uroligheter i Europa og verden.     
 
Kari Sofie Brøndbo Fiskum, President i DFS, takket for invitasjonen og for det gode samarbeidet 
på tvers av forbundene i sin hilsning.  
 
 
SAK 1 GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER 
  

1. Navneopprop, se vedlagt deltakerliste 
2. Samtlige fullmakter godkjent  
3. Antall stemmeberettigede: 42  

 
 
SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 
 
2.1  Innkalling 
Innkallingen godkjent 
 
2.2 Saksliste 
Sakliste godkjent 
 
2.3  Forretningsorden 
Forretningsorden godkjent 
 
 
SAK 3  VALG AV DIRIGENT, REFERENTER, REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE 

PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS 
 
Dirigent: Tore Bøygard 
 
Referenter: Stefania Rosenlund Manzi, Malin Jøranli og Jens Schjerven. 
 
2 representanter til å undertegne protokollen: Anne Dorte Carlson (Hedmark SSK) og Odd 
Wæhre (Meråker SSK) 
 
3 representanter til tellekorps: Stig Flatebø, Vegar Rolfsrud og Per Arne Botnan. 
 
SAK 4 Årsrapport for 2020/21 og 2021/22  
Innledning til årsrapportene ved skiskytterpresident Arne Horten. Horten viste til de to siste 
årsrapportene 20/21 og 21/22 og beskrev detaljert aktiviteten i forbundet den siste perioden. Hvert 
tema ble gjennomgått og presentert. Horten redegjorde også for ungdomsutvalgets oppgave med 
fokus på frafall. Det var ingen oppfølgingssaker fra forrige Ting.   
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Per Arne Botnan, Sportssjef i NSSF, redegjorde for arbeidet som er gjort på sport gjennom en 
utfordrende periode med pandemi. Botnan trakk frem IBU, gode forberedelser, dedikerte trenere, 
helseteam og smøreteam som viktige faktorer for de gode prestasjonene.   
 
Følgende hadde ordet til saken: 
 
Bjørn Winsvold (Agder og Rogaland SSK)  
Spørsmål knyttet til resultatoversikten i årsrapporten fra 21/22, der sammenlagtresultater fra 
Norges Cup junior og ungdom kvinner manglet. Ba om at dette legges inn i årsrapporten. Det ble 
ytret et ønske om at oversikt over vinnere av kongepokalen oppføres under resultater i 
årsrapportene.  
 
Torstein Wiiger Opsahl (Lier Idrettslag) 
Spørsmål knyttet til rapporteringen av langtidsplanen og resultatet knyttet til toppidrett og 
kjønnsbalanse, der målet ikke er oppnådd. Det ble stilt spørsmål om hva som er gjort rundt 
kjønnsbalansen i støtteapparatet. Samme spørsmål gjelder for rekruttering og skiskytteraktivitet 
der målet innenfor arbeid mot universitet og høyskole ikke er nådd.  
 
Arne Horten (President NSSF) 
Arne Horten opplyste om at begge temaer er arbeidet med i tingperioden, men at det er 
utfordrende å rapportere på disse da det ikke er satt konkrete mål og dermed ikke er målbare 
resultater. Horten understrekte at det fremdeles er rom for mer arbeid innenfor teamene.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsrapport 2020-2021, årsrapport 2021-2022, styrets beretning og styrets rapport på 
langtidsplanen for 2018-2022 godkjennes. 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

SAK 5 REGNSKAP 2020 OG 2021 
 
Revidert regnskap for henholdsvis 2020 og 2021 ligger i årsrapportene for 2020/21 og 2021/22. 
 
Innledning til regnskapene 2020 og 2021 v/Gjermund Hol. 
 
Visepresident sport redegjorde for den økonomiske utviklingen siden 2020, med spesielt fokus på 
utfordringene knyttet til pandemien. Han trakk frem god økonomisk vekst i markedsinntekter med 
rekordomsetning i 2021. Perioden har også vært preget av mindre kostnader knyttet til 
arrangement og aktivitet som også har ført til et positivt økonomisk resultat. Overskuddet overføres 
til forbundets egenkapital. 
   
Bjørn Erik Johnsen rapporterte på vegne av Kontrollutvalget. 
Bjørn Erik Johansen redegjorde for hovedfunksjonen til kontrollutvalget og deres samarbeid med 
styret. Johansen opplever åpenhet fra Styret og administrasjonen der innsyn i budsjett deles ved 
ønske og behov. Videre refererte Johansen til beretningene 2020 og 2021.  
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Regnskap for 2020 og 2021 godkjennes 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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SAK 6 INNKOMNE FORSLAG 
 
6.1  Lovendringsforslag fra styret: Tekstpresisering § 2 pkt. 1 
 
Styremedlem Gunhild Kvistad la frem saken for styret.  
 
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. 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
6.2  Lovendringsforslag fra styret: Valgordning tingvalgte utvalg og komiteer. 
 
Styremedlem Gunhild Kvistad la frem saken for styret.  
 
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. 

 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
6.3  Lovendringsforslag fra styret: Sanksjonsutvalgets mandat 
 
Styremedlem Gunhild Kvistad la frem saken for styret.  
 
I vår nåværende lov § 24, står det beskrevet om sanksjonsutvalget. Her ligger blant annet en 
beskrivelse av hva utvalget skal: 
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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. 
 
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.   
 
Under fremleggelse av saken informerte styremedlem Gunhild Kvistad om at det var kommet inn 
en feil i forslag til vedtak i tingpapirene. § 1.5.1.1 i det nasjonale konkurransereglementet finnes 
ikke, og kan derfor ikke refereres til i NSSFs lov. Med bakgrunn i dette la styret frem et endret 
forslag til vedtak: 
 

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 iht. det til enhver tid gjeldende 
nasjonale konkurransereglement.  

 
Sanksjonsutvalget skal for øvrig følge NSSFs tingvedtatte sanksjonsreglement 
 
Styrets opprinnelige 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.  
 
 
Styrets endrede forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
6.4  Lovendringsforslag fra styret: Tilpasning til NIFs lovnorm for særforbund 
 
Styremedlem Gunhild Kvistad la frem saken for styret.  
 
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 
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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. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Torfinn Løland (Medlem, Valgkomiteen) 
Forslag til endring i §13 punkt 14 b): 

1. Visepresident organisasjon 
2. Visepresident sport 

Begrunnelse: lovnorm for særforbund, nestledere skal rangeres.  
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, hensyntatt justeringen påpekt av valgkomiteen. 
 
 
6.5 Godtgjørelse til styret 
 
Styremedlem Bjørn Tore Årevik la frem saken for 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. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
 
Jorunn Åsfrid Røyrvik (Leder, Valgkomiteen) 
Endring i ordlyd på vedtak. Endre fra instruks til mandat. Endringen blir da:  
 
Det vedtas videre at det skal innarbeides i mandatet for valgkomitéen, at det er valgkomiteen som 
innstiller på godtgjørelse til styret for fremtidige ting. 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.  
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6.6  NSSF Sanksjonsreglement 
 
Styremedlem Håkon Engstu la frem saken for styret.  
 
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. 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
6.7  Instruks for kontrollutvalget i Norges Skiskytterforbund 
 
President Arne Horten la frem saken for styret.  
 
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. 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
6.8  Lovendringsforslag fra styret: Endring av tingrepresentasjon 
 
President Arne Horten la frem saken for styret.  
 
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. 
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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. 

 
Følgende hadde ordet til saken: 
Torstein Wiiger Opsahl (Lier Idrettslag) 
Endringsforslag 12.2 c:  
Ønsker at det også skal legges inn et punkt om ungdomsrepresentant som punkt 12.2 c, og at den 
opprinnelige 12.2c blir 12.2 d. 
 
Endringsforslag 12.4:  
Ønsker at alle klubber skal ha møte og talerett på Skiskyttertinget.  
 
Kjetil Værnes (Sør-Trøndelag SSK) 
Kommentar til endringsforslag: Det nye forslaget skaper en endring hvor man går fra at klubbene 
har lik representasjonsrett til at kretser med store klubber får flere representanter enn kretser med 
mindre klubber. Han foreslo en endring i prosentfordelingen der antall medlemmer vektlegges mest 
i de lavere intervallene for å unngå en for stor dominans av de største kretsene.  
 
Han ønsket også at alle klubber skal føle seg velkomne til å delta på tinget. Ønsker at det skal 
være mulig at alle klubber kan stille med en representant på tinget. 
 
Øyvind Ustad Andersen (Telemark og Vestfold SSK) 
Ønsker å fremme et forslag om økonomisk insentiv ved deltakelse på tinget.   

 
Håkon Engstu (Styremedlem, NSSF):  
Engstu takket for engasjementet. Han presiserte at formålet med endringsforslaget fra styret er å 
skape mer engasjement rundt deltakelse på tinget.  
 
Torstein Wiiger Opsahl (Lier Idrettslag) 
Følget opp forslag fra Sør-Trøndelag:  
Ønsker ikke at styret begrenser antallet som får delta på tinget. Presiserer sitt tidligere forslag 
under punkt 12.4 der hensikten med punktet er å sikre at alle klubber får muligheten til å delta med 
talerett.  
 
Dirigenten foreslo en pause i tingforhandlingene og oppfordret styret og de som hadde 
endringsforslag til saken om å gå i samtaler for å se på muligheten for et omforent endringsforslag.  
 
Torstein Wiiger Opsahl (Lier Idrettslag) 
Trekker tidligere endringsforslag og legger frem nytt omforent endringsforslag: 
 
§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) Ungdomsrepresentant – jamfør NIF’s lovnorm– fra krets. 
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d) 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 - 5 representanter 
 
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, c og d) 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. 
 
§ 12-4 endres til følgende tekst: 
Møterett og talerett på skiskyttertinget: 
a) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
b) Norges Skiskytterforbunds generalsekretær. 
c) Representant fra NIF 
d) En fra hvert idrettslag ikke omfattet av §12-[1-3] 
 
Øyvind Ustad Andersen (Telemark og Vestfold SSK) 
Andersen trekker forslaget «Forslag om økonomisk insentiv ved deltakse på ting», men ber om at 
forslaget protokollføres og at forbundsstyret ser på løsninger.  
 
Arne Horten (President, NSSF) 
Arne Horten trekker styret sitt opprinnelige forslag og stiller seg bak omforent forslag med Sør-
Trøndelag SSK, Telemark og Vestfold SSK og Lier Idrettslag.  
 
Kjetil Værnes (Sør-Trøndelag SSK) 
Trekker sitt forslag. 
 
Omforent endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

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. 

 
President Arne Horten trakk saken da sak 6.8 ble vedtatt.  
 
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: 
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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: 
 

c) En representant fra hvert idrettslag 

Saken ble trukket  
 
 
SAK 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT  
 
Styremedlem Nancy Stien Schreiner la fram saken 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Dagens ordning og satser opprettholdes 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt  
 
 
 
SAK 8 LANGTIDSPLAN 2022-26 MED ØKONOMISK PROGNOSE 
 
Som en innledning til sak 8 var Generalsekretær i IBU Niclas Carlsson invitert til å redegjøre rundt 
IBUs nye strategiske plan – Target 26. Carlsson la frem IBUs visjon og poengterte at målsetningen 
er at vi skal øke antall aktive frem mot 2026.  
 
Styret ved Arne Horten la 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: 
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- 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. 
 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
 
Knut Georg Barth (Try Idrettslag) 
Tre forslag til endringer basert på diskusjoner på fagmøter 10. juni:  
 
Forslag til endring i prosjekt 4 - Arrangementsutvikling:  
Delmål 4.2: «Vi skal styrke NM Senior og Norges Cup som produkt».  
 
Forslag til nytt delmål i prosjekt 5 – Anleggsutvikling: 
5.6 Vi skal kartlegge behovet for anlegg i områder med stort potensiale for rekruttering.  
 
Forslag til nytt delmål i prosjekt 14 – Organisasjon og struktur: 
14.1 Vi skal definere klubbens rolle og arbeidsoppgaver i norsk skiskyting.  
Øvrige punkter beholdes, men får nye nummer.  
 
Torstein Wiiger Opsahl (Lier Idrettslag) 
Prosjekt 3 er et viktig prosjekt, men ønsker å spisse det mer, men beholde essensen.  
 
Endringsforslag i prosjekt 3: Flest mulig - lengst mulig 
Delmål:  

3.1 Vi skal skape arenaer som sikrer et godt sosialt samhold, langsiktig 
engasjement og de treningsmiljøer.  

3.2 Vi skal legge til rette for å kombinere skiskyting med høyere utdannelse, og 
benytte relevante arenaer for utvikling utøver og unge ledere.  

3.3 Vi skal sikre gode muligheter til å drive med skiskyting på alle nivå i samspill 
med studieforberedende eller yrkesfaglig skolegang.  

3.4 Vi skal redusere de økonomiske barrierene som bidrar til frafall i idretten vår.  

Endringsforslag i prosjekt 4: Arrangementsutvikling 
Delmål 4.5: Vi skal ha like muligheter for deltakelse på alle våre arrangementer.  
 
Tilleggsforslag i prosjekt 13: Internasjonalt samarbeid  
Delmål 13.4: Vi skal legge til rette for at unge ledere skal få prøve seg på den internasjonale arena.  
 



Norges Skiskytterforbunds ting 2022  Hovedsaksdokument  

- 12 - 
 

Torgeir Skrede (Geilo IL) 
Ønsker å presisere Try sitt forslag: Vil styrke Norges Cup ungdom, junior og senior som produkt, 
samt eget punkt om å styrke NM senior som produkt. Ønsker at dette blir to ulike punkter.   
 
Lisbeth Gederaas (Visepresident organisasjon, NSSF) 
Kommentar til prosjekt 3 om utdanning og idrett. Det er opp til politikerne i fylke å avgjøre om det 
skal bruke penger på Toppidrett og idrett i skolene. Det er ikke opp til forbundsstyret å føre 
debatten. Klubb og krets må påvirke lokalpolitikere. Det finnes muligheter!  
 
Arne Horten (President, NSSF) 
Takket for gode forslag og foreslår at vi tar en pause i tinget for å komme frem til et omforent 
endringsforslag når alle endringer har kommet inn.  
 
Knut Aas (Hønefoss Skiskytterklubb) 
Kommentar til prosjekt 4 Arrangementsutvikling:  
Delmål 4.2 der det fremkommer at vi skal styrke arrangementet Norges Cup. Som produkt er 
Norges Cup veldig bra, men vi trenger at Norges Cup blir mer synlig og spesielt for media. 
Produktet er bra, men det trenger mer oppmerksomhet. Kan vi legge inn et delmål om økt synlighet 
på Norges Cup i prosjekt 7 «øke attraktiviteten»? 
 
Eirik Hevrøy (Holmenkollen Skiskytterklubb)  
Kommentar til prosjekt 4 Arrangementsutvikling: 
Punkt 4.2: Produktet Norges Cup er mer enn bare arrangementet, det er også hvordan vi står frem 
og hvordan vi viser oss frem. Det var hans mening at vi gjør det så attraktivt at det er økonomisk 
forsvarlig å ha alle team slik vi har i dag. Teamene står for brorparten av aktiviteten til juniorene og 
seniorene som ikke går konkurranser internasjonalt.  
 
Torstein Wiiger Opsahl (Lier Idrettslag) 
Presiserer sitt poeng i tidligere fremlagt forslag etter svar fra visepresident. Understreker ønsket 
om at forbundsstyret skal fokusere på videregående skole og høyere utdannelse hver for seg. 
 
Frode Restad (Mjøsski)  
Kommentar til prosjekt 14 som begynner å få mange delmål. I Mjøsski er de opptatt flest mulig, 
lengst mulig. Kanskje delmål 14.5 «Vi skal forebygge trakassering, mobbing, rasisme og annen 
uønsket atferd i norsk skiskyting» passer bedre inn under prosjekt 3 «Flest mulig – lengst mulig». 
Et slikt punkt handler kanskje om at utøvere opplever at de er trygge og ikke opplever mobbing og 
trakassering. Forslag om at 14.5 flyttes til prosjekt 3.  
 
Pause i tingforhandlingene. 
 
Arne Horten (President, NSSF)  
Horten la frem omforent forslag på følgende prosjekt.  
 
Prosjekt 3:   
Prosjektbeskrivelsen endres til: «Prosjektet skal sørge for at flest mulig utøvere og andre 
medlemmer blir med lengst mulig i skiskytterfamilien. Vi skal benytte relevante arenaer for utvikling 
av utøvere og unge ledere.» 
 
Delmål 3.2 endres til:  
«Vi skal legge til rette for å kombinere skiskyting og videregående/høyere utdanning.»  
 
Lier IL trakk sitt forslag til prosjekt 3, delmål 3.1, da han stilte seg bak omforent forslag.  
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt  
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Dirigent Tore Bøygard redegjorde for øvrige forslag på prosjekter som ble tatt opp til 
votering.  
 
Prosjekt 4 (Fremmet av Lier IL):  
Nytt delmål 4.5: Vi skal ha like muligheter for deltakelse på alle våre arrangement.  
Styret trakk sitt tidligere forslag på 4.5  
 
Lier IL sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Prosjekt 8: Styret informerte om feil i delmål 8.2 på samleoversikt for prosjektene. Endres fra «ha 
minst en kvinnelig trener i landslagsapparatet» til «vi skal ha trenere av begge kjønn i 
landslagsapparatet.»  
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Prosjekt 4 (Fremmet av Try IL og Geilo IL):  
Nytt delmål 4.2: Vi skal styrke Norges Cup som produkt 
Tidligere delmål 4.2 blir 4.3 osv.   
 
Styret trakk sitt tidligere forslag på 4.2 
Try IL og Geilo IL sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Prosjekt 5 (Fremmet av Try IL):  
Nytt delmål 5.6: Vi skal kartlegge behovet for anlegg i områder med stort potensiale for rekruttering 
 
Try IL sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Prosjekt 13 (Fremmet av Lier IL):  
Nytt delmål 13.4: Vi skal legge til rette for at unge ledere skal få prøve seg på den internasjonale 
arenaen.  
 
Lier IL sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Prosjekt 14 (Fremmet av Try IL): 
Nytt delmål 14.1: Vi skal definerer klubbenes rolle og arbeidsoppgaver i norsk skiskyting. Øvrige 
punkter beholdes, men får nye nummer.  
 
Try IL sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Prosjekt 14 (Fremmet av Mjøsski): 
Flytting av delmål: langtidsplanens delmål 14.5 flyttes til prosjekt 3 «flest mulig, lengst mulig».   
 
Mjøsski sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommentarer til økonomisk prognose:  
 
Frode Restad (Mjøsski):  
Ønsket at styret tydeliggjør hvordan pengene skal fordeles og brukes på de ulike prosjektene.  
 
Torstein Wiiger Opsahl (Lier Idrettslag) 
Forespurte tydeliggjøring av budsjettet. Mener det blir utfordrende å se hvordan pengene brukes 
når postene er så store.  
 
Langtidsplan 2022-2026 ble enstemmig vedtatt med endringsforslag. Økonomisk prognose tas til 
etterretning. 
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SAK 9 ENGASJERE STATSAUTORISERT / REGISTRERT REVISOR TIL Å REVIDERE NSSFs 
REGNSKAP 
 
Visepresident organisasjon Lisbeth Gederaas la frem saken. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
NSSF engasjerer det statsautoriserte revisorselskapet Deloitte AS til å revidere NSSFs regnskap i 
kommende tingperiode. 
 
Styrets forslag er enstemmig vedtatt. 
 
SAK 10 VALG 
 
Jorunn Åsfrid Røyrvik leder i valgkomiteen la fram valgkomiteen innstilling på valg av 
forbundsstyre, kontrollutvalg og sanksjonsutvalg.  
 
Skiskytterpresident Arne Horten la fram innstilling til ny valgkomite.  
 
Kandidatene som var på valg til forbundsstyret fikk mulighet til å presentere seg for tingsalen.  
 
Supplerende valg for styremedlem ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
Valg av visepresident organisasjon ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
Valg av styremedlem ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
 
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) 
 
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) 
 
Valg av leder for kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
Valg av medlemmer i kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
 
 
10.3 Sanksjonsutvalg (SU) 2022-2024 (alle 2 år): 
Leder      Ingrid Vedeler (gjenvalg)          
Medlem     Karl Gustavsen (gjenvalg) 
Medlem        Arve Heimdal (gjenvalg) 
Varamedlem    Anne Grundnes Steien (gjenvalg) 
 
Valg av leder for sanksjonsutvalget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
Valg av medlemmer i sanksjonsutvalget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
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10.4 Valgkomité (alle 2 år): 
Leder:      Jorunn Åsfrid Røyrvik (gjenvalg) 
Medlem:    Marion Huber Kaas (gjenvalg) 
Medlem:    Torstein Wiiger Opsahl (ny) 
Varamedlem:    Arne Rasmussen (gjenvalg) 
 
Valg av leder for valgkomitéen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
Valg av medlemmer i valgkomitéen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
  
 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
 
Eirik Hevrøy (Holmenkollen Skiskytterklubb): 
Stilte spørsmål om ungdomsrepresentant som nå er 24 år, må erstattes om 2 år når kandidaten er 
26 år og ikke lenger oppfyller kravene.  
 
Styret informerte om at ungdomsrepresentanten må oppfylle alderskravet på tidspunktet 
vedkommende blir valgt inn i styret, og at vedkommende sitter ut sin periode selv om han/hun har 
26 år- 
 
 
 
 
Valgte delegater til å undertegne protokollen 
 
Dato:        Dato: 
 
 
__________________________     __________________________ 
Anne Dorte Carlson      Odd Wæhre 
(Hedmark SSK)                                          (Meråker Skiskytterklubb) 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1 Delegatliste 
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