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VEDTAKSSAKER 

Sak 18 Godkjenning av protokoll styremøte 1 2020-24 

Vedtak: Styret godkjenner protokoll for styremøte 1 2022-24 

Sak 19  Regnskapsrapport pr 31.10.22 med prognose og økonomisk rapport 

Det er utarbeidet en ny prognose per 31.10.2022. Man har i denne prognosen stort sett fått 
dekket inn alt av usikre inntekter, noe som gjør at det aller meste av risikoen på 
inntektssiden nå er tatt bort.  

Prognosen viser fortsatt at forbundet styrer mot et underskudd for 2022, men at det kan 
være besparelser å hente på kostnadssiden de siste månedene, noe som vil kunne 
forbedre resultatet.  

Vedtak: Styret tar framlagte regnskapsrapport med prognose til etterretning. 

Sak 20 Budsjett 2023 

Norges Skiskytterforbund er i en meget solid posisjon økonomisk. Det er gjort et meget 
godt arbeid på markedssiden de siste årene, noe som gjør at det kan legges fram et 
budsjett med tidenes høyeste omsetning. Inntektstallene nærmer seg 100 millioner, og det 
aller meste av dette er inntekter som er sikret gjennom allerede inngåtte kontrakter. Dette 
er med på å legge forholdene til rette for at forbundet kan skape god aktivitet på alle 
forbundets ulike innsatsområder. 

Budsjettet for 2023 inneholder noen helt klare prioriteringer: 
- Ytterligere økt satsing på rekruttering, da spesielt med fokus på å skape aktivitet i

klubbene, samt å utvikle klubbene videre i den daglige driften.
- Økt satsing på trenerutvikling, med to nye stillinger dedikert til dette.
- Økt satsing på arrangement, med økninger både på NM og Asko Cup.
- Sponsoroppfølging og kommunikasjon mot partnere og publikum krever stadig mer av

oss, og vi ser at langsiktig relasjonsbygging er en nøkkel. Det er derfor et nytt årsverk
her innenfor innholdsproduksjon, samt noe økte rammer til sponsoroppfølging.

Budsjettet er lagt opp til å gå med et overskudd på ca. 700 000 kr. Dette er ønskelig med 
tanke på at egenkapitalen de neste årene skal bygges ytterligere noe opp. Dette gjøres for 
å sikre en stabil drift også i mer krevende tider, samt at man skal kunne være i stand til å 
gjøre fornuftige beslutninger på eventuelt framtidige prosjekter som kan kreve noe større 
investeringer. 

Vedtak: Styret vedtar et budsjett for 2023 med en kostnadsramme på kr. 98,9 MNOK 
og et overskudd på ca. 0,7 MNOK. 

Det skal styres etter forutsetningene i dette budsjettet, med jevnlig 
oppdatering av prognoser som vil avdekke behov for eventuelle justeringer. 



Sak 21  Trenerattest 

Norsk idrett vedtok på Idrettstinget i 2021 at alle trenere skal gjennomføre en obligatorisk 
trenerattest. Bakgrunnen for trenerattesten er å etablere en tydeligere standard for norsk 
idrett, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller 
klubb.   

Vedtak: Styret vedtar at trenerattesten skal være obligatorisk for alle trenere i en 
skiskytterklubb og ber administrasjonen følge opp arbeidet. 

Sak 22 Tildeling av tilskudd til krets 

Det utbetales et årlig kompetansetilskudd fra Norges Skiskytterforbund til hver av de 15 
skiskytterkretsene, fordelt på to utbetalinger. Det totale beløpet basert på aktivitet og 
kompetansetiltak for sesongen 2021-2022 er 1,15 millioner kroner. Første del av utbetaling 
har allerede blitt utbetalt til kretsene og baserer seg på lisenstall fra sesongen 2021-22 og 
totalbeløpet for dette var 600 000kroner. Andre del av utbetalingen blir gjort etter innlevert 
og godkjent rapport på kompetanse og aktivitetsavtalen for sesongen 2021-22. 

Kriteriene for utbetaling basert på rapport på kompetanse- og aktivitetsavtalen for sesongen 
2021-22 er som følger: 

10 000kroner – kretsen har ikke levert inn rapport innen fristen og/eller liten aktivitet eller 
kompetansetiltak 
30 000kroner – kretsen har gjort en god del tiltak både på aktivitet og kompetansetiltak 
50 000kroner – kretsen har gjort mye tilbake både på aktivitet og kompetansetiltak 

Vedtak: Styret vedtar at totalt 470 000 kroner blir fordelt mellom de 15 kretsene, 
basert på gitte kriterier og fremlagt presentasjon av administrasjonen. Styret 
vedtar at resterende beløp, 80 000 kroner, skal lyses ut som søknadsbaserte 
aktivitetsmidler til krets. 

Sak 23  Justering av NSSF konkurransereglement 

TK har foretatt justeringer i NSSF konkurransereglement basert på endringer fra IBU sin 
kongress. Nye regelendringer er merket med rødt og kursiv i konkurransereglementet. 

Vedtak: Styret vedtar innstilling fra TK til nytt konkurransereglement for sesongen 
2022-23.  



Sak 24  Kompetansehelg 2023 (tidligere vårmøte) 
 

Kompetanseheving er ett av hovedmålene i Langtidsplanen 22-26. NSSF ønsker derfor å 
samle skiskytter Norge til Kompetansehelg 2023. For å dele, lære og i fellesskap utvikle 
skiskyting. Mange kjenner dette fra tidligere som vårmøte. 

 
Vedtak: Styret vedtar at Kompetansehelg 2023 gjennomføres 5.-7. mai på 

Gardermoen. 
 

 
Sak 25  Endring i NSSF styre 
 
På Tinget i 2022, ble Knut Kuvås Brevik gjenvalgt som varamedlem til styret i Norges 
Skiskytterforbund. Vervet gjaldt for to år, fram til 2024. I etterkant av Tinget ble en stilling 
som trenerutvikler utlyst i forbundets administrasjon. Knut var en av søkerne på denne 
stillingen og han ble i august tilbudt jobben som Leder for trenerutvikling og utdanning hos 
Norges Skiskytterforbund. 
 
I NSSFs lov § 6, som henviser til NIFs lov § 2-6 (2), står det: 

 
(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 
organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. 

  
Vedtak: Styret vedtar at varamedlem Knut Kuvås Brevik trer ut av sin valgte rolle som 

varamedlem fra og med 11.11.2022. Dette gjøres som en konsekvens av at 
han har blitt ansatt i forbundets administrasjon. 

 
Da styret fortsatt har ett gjenværende varamedlem, gjøres det ingen øvrige 
justeringer før på neste ordinære ting i 2024. 

 
Sak 26  Retningslinjer for tildeling av HM Kongens pokal 

 
NIF har i lang tid arbeidet med nye oppdaterte retningslinjer for tildeling av HM Kongens 
pokal (Kongepokal). Se vedlegg for fullstendige retningslinjer. 

 
Det har lenge vært varslet at det med disse reglene fra NIF vil det komme krav om at alle 
særforbund utarbeider noen egne retningslinjer som skal ligge til grunn for utdelingen. 
Kravene til retningslinjene kommer frem av vedlegget.  

 
De fleste kravene oppfylles slik det allerede er beskrevet i vårt reglement, det manglende 
foreslås at implementeres som en del av kapitel 12 for mesterskap og under punktet 
«12.7.1 Offisielle medaljer».  
 
Vedtak: Styret vedtar at følgende implementeres i NSSF konkurransereglement 

12.7.1.2: 
 

HM kongens pokal (Kongepokal) tildeles vinneren i en av de individuelle 
øvelsene under et NM for seniorklassene. Det er styret i NSSF som avgjør 
hvilken av de individuelle øvelsene pokalen settes opp i hvert år. 

 
Normalt sett tildeles de to pokalene i ordinære klasser for kvinner og menn 
senior. 
Styret kan likevel velge å sette opp pokalen(e) i klasse for FH senior hvis 
deltagergrunnlaget i den klassen oppfyller minstekravet satt i «Regler for 
tildeling av H.M. Kongens pokal» fra NIF. 
 

 



Sak 27 Uttakskriterier WYOG 2024 
 
 Annelise Flaa meldte seg inhabil i saken.  

 
WYOG 2024 arrangeres i Gangwon i Korea 19. januar – 1. februar 2024. 
For å unngå at det i denne aldersgruppen blir for stort fokus på kvalifisering tidlig i 
sesongen, foreslås det at resultater fra 22/23 sesongen brukes som uttak til WYOG 2024. 

  
Deltakere: 
Det tas ut 4 jenter og 4 gutter født i 2006. 
 
Uttakskriterier:  
1.-4. plass i ASKO cup sammenlagt i K17 og M17 sesongen 2022/2023. 

 
Om likt på plass-siffer, teller beste plassering(er), og deretter evt. beste totaltid for tellende 
renn. Dersom noen løp blir avlyst, vil forbundet kunne gjøre endringer i kriteriene knyttet til 
antall tellende renn. 
 

 
Vedtak: Styret vedtar at følgende kriterier blir lagt til grunn for uttak WYOG 2024: 
 

1.- 4. plass sammenlagt i ASKO cup i K17 og M17 sesongen 2022/2023. 
 

Det tas ut 8 deltagere: 
4 jenter og 4 gutter født i 2006. 
 

 
 
Merknadsfrist: Tirsdag 22.11.22 kl 12:00 
 
Videre møteplan 2022-2023:  
 
Dato     Sted                  Møte       
9. februar 2023   Oberhof   Styremøte 4 
23. mars 2023   Alta    Styremøte 5 
27. april 2023   Gardermoen   Styremøte 6 
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