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Åpning 
President Jan Tore Berg-Knutsen ønsket representanter og gjester velkommen til Norges 

Skytterforbunds 58. ordinære Forbundsting. 

 

Presidenten innledet tinget med denne talen:  

«Gode Tingdelegater, Æresmedlemmer, gjester og observatører, hjertelig velkommen til et svært 

viktig Ting. Her er det viktig med et åpent sinn for endringer og nye organisasjonsformer. 

Endringsvilje er en forutsetning for at forslagene som fremmes av Styret blir akseptert og vedtatt. 

 

Dette er mitt siste Ting, jeg har vært i Styret i 9 år, de 7 siste som president. Det har vært en ære å få 

være med så lenge, men nå bør andre krefter få trå til. Litt vemodig er det selvfølgelig å forlate 

tillitsmannsvervet i Norges Skytterforbund med de dyktige medarbeidere som er i administrasjonen 

og et Styre som jeg føler å ha samarbeidet ualminnelig godt med, det har vært gøy. Jeg har følelsen 

av at vi har fått utrettet noe sammen. Takk til dere alle for flott samarbeid. 

 

Sportslig har disse 9 årene vært svært givende. Mesterskapsmedaljer har det blitt mange av. Det 

som vel har manglet er en OL-medalje. Det har vært nære på med spennende finaler, men dessverre 

så har OL-medaljene manglet på min vakt. Vi har nå en helt ny giv på landslagsiden med en 

dynamisk sportssjef Tor Idar Aune ved roret, dette blir spennende å følge med på. Vårt materiale i 

form av TOPP skyttere mangler ikke, her er det bare å stå på! 

 

Det er fortsatt utfordringer nok for det kommende Styret, jeg vil nevne spesielt Løvenskioldbanen 

som vi eier.  Da jeg tiltrådte ønsket jeg å utvikle vår egen bane til NASJONAL arena for skyting. 

Ideene var og er mange. Men dessverre har vi ikke lykkes med å overtale grunneieren som eier 

arealene rundt banen, godseier Carl Otto Løvenskiold, til å la oss få litt arealer utenfor vår grense 

for oppfylling av miljøvoller. Disse vil eventuelt redusere støy fra skytingen betraktelig samt 

selvfølgelig øke sikkerhet rundt banen. Vi kan ikke fylle opp på kun vårt areal, det blir for trangt 

dessverre. Styret vil selvfølgelig fortsatt arbeide med saken. Vår utmerkede generalsekretær Arild 

Groven og styremedlem Ole H. Gusland har gjort en formidabel jobb i så måte, det er bare å arbeide 

videre til beste for så vel skyting som for naboer og andre interessenter. 

 

En sak som i skrivende øyeblikk heller ikke er avklaret er NY VÅPENLOV. Her har vi også 

arbeidet iherdig med våre andre fellesinteresserte organisasjoner; et meget godt samarbeid med 

NJFF (Norges Jeger og Fisker Forbund) samt med DfS (Det frivillige Skyttervesen) og 10 -12 andre 

organisasjoner med sammenfallende interesser.  Våpenlovkommisjonen avga en innstilling i 

oktober 2011, en innstilling vi mener dekker vårt syn, men den er altså ennå ikke behandlet. Man 

avventer nå EU-kommisjonens syn, tror vi. 

 

Forbundets økonomi er god, det er jeg stolt av. Her har man hatt og har god styring. Det 

fremkommer av de utsendte dokumenter. Uansett er det nødvendig å opprettholde det nivå vi nå har 

på kontingenten. Forbund med sterk økonomi og med full styring på den økonomiske utvikling til 

får større tillit i sentrale organer. Det viser at vi kan styre økonomien.» 
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******* 

 

Heidi Skaug hilste fra Det Frivillige Skyttervesen. Hun la vekt på at NSF og DfS er en del av 

samme familie med felles interesser. Samarbeidet er godt, ikke minst ifm. våpenloven. Hun 

orienterte om DfSs nye formålsparagraf som ble vedtatt av Stortinget i 2016, første endring siden 

1911. DfSs formål er nå beskrevet slik: «Det frivillige Skytter vesens formål er å fremme god 

våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, 

til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.»  

 

******* 

 

Dagen før forbundstinget ble det avholdt en delegatkonferanse hvor delegatene og forbundsstyret 

fikk anledning til å diskutere de ulike forslagene som ble fremmet til Tinget. Representanten fra 

Idrettsstyret, Guri Ramtoft, var tilstede denne dagen og hilste fra Norges Idrettsforbund. Hun la 

overfor delegatene vekt på at deres rolle på Forbundstinget var den viktigste oppgaven de kom til å 

ha i løpet av året. Det engasjementet man viser ved å stille opp og ta avgjørelser, er av største 

betydning for det arbeidet som skjer i norsk idrett. 

 

Norges Idrettsforbund har hatt vanskelige år, men var nå klar for ny kurs. Det som ble oppnådd via 

fjorårets satsing «Ungdomsåret», var betydningsfullt i den forbindelse. 

 

******* 

 

 

Sak 1:  Godkjenning av stemmeberettigede representanter 
 Ved tingets åpning var 86 stemmeberettigede representanter til stede. Det var 

deltakelse fra 18 av 20 kretser. 

 

 Vedtak: 
 Listen over representanter ble enstemmig godkjent. 

 Generalsekretær Arild Groven ble gitt talerett. 

 
Sak 2:  A) Godkjenning av saklisten 
 

 Vedtak: 
Forbundsstyrets forslag til sakliste, med korreksjon for sak 10, ble enstemmig 

godkjent. 

 
 B) Godkjenning av forretningsorden 
 

 Forslag fra Forbundsstyret: 
1. Tinget ledes av den valgte dirigenten. 

2. Protokollen føres av den valgte referenten. 

3. Representanter kan gis ordet 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag, settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og 2. 

min. tredje gang. Dirigenten kan foreslå avkortning av taletiden og strek for de 

inntegnede talere. 
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4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1. min taletid. 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og undertegnes med organisasjonens 

og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at 

strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg med flertall av de avgitte 

stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med 

antall stemmer for og imot. 

 

 Vedtak: 
 Forbundsstyrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 3:  Velge dirigent for tinget utenfor Forbundsstyret 
 

 Forslag fra Forbundsstyret: 
 Forbundsstyret foreslo Kirsti Jaråker som dirigent. 

 

 Vedtak: 
 Forbundsstyrets forslag til dirigent ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 4:  Velge referent og 2 representanter til å undertegne 

protokollen 
 

 Forslag fra Forbundsstyret: 
Referent: Dag Olav Rønning 

To representanter til å undertegne protokollen: Helge Kristiansen, Møre og Romsdal 

og Lillian Larsen, Troms. 

 

 Vedtak: 
 Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

Lovkomiteen ble pekt ut til å være tellekorps. 

 

******* 

 

Utdeling av hederstegn og plaketter 
Ordenskansler Unni Nicolaysen overrakte Hederstegn i gull til Helge Stubberud og Knut Trulsrud: 

  

Helge Stubberud har i mer enn 20 år vært medlem av Telemark skytterkrets og var i 

perioden 1988 – 1994 medlem av fagkomité Rifle, hvoretter han i en fireårsperiode 

innehadde ledervervet i fagkomitéen, en posisjon som også medførte sete i Forbundsstyret. 

Han ble tildelt hederstegn i sølv i 2008. 

Helge har alltid vært opptatt av dommergjerningen og er autorisert nasjonal- og 

internasjonal dommer og nasjonal dommerinstruktør. 

Det er ikke få rifledommere som har fått den første innføring i dommergjerningen på kurs 

med Helge som instruktør.  
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Denne bakgrunnen har ført til mange oppdrag som jurymedlem, juryleder og teknisk 

delegert i NM og internasjonale stevner. Han har også vært en drivkraft i NM og store 

stevner arrangert av Telemark skytterkrets. 

I dag er han medlem av forbundets Lovkomité og Appellutvalg. 

 

Knut Trulsrud er en institusjon i seg selv. Han ble valgt som varamann til 

Miniatyrrifleseksjonens styre, som det het den gang, i 1969, rykket to år senere opp som 

styremedlem og ble formann i 1972, et verv han hadde i 2 år. For denne innsatsen ble han 

tildelt hederstegn i sølv i 1974. 

Samme år ble han valgt som medlem av Forbundsstyret, hvor han var aktiv i 4 år. Så tok han 

pause i noen år for å skyte og drive stevneaktivitet, men gikk inn i Forbundsstyret igjen i 

1998 for en toårsperiode og tok jammen i 2006 en periode som medlem i Fagkomité rifle, 

som det nå het, nesten 30 år etter den administrative debuten. 

Senere har han viet all sin tid til veteranene. Han administrerer serieskyting, hjemmeside 

hvor det stadig er oppdaterte nyheter om stevner og om skyttersporten, er turarrangør og 

reiseleder for veteranskyttere til stevner i inn og utland og er bindeleddet mellom og 

nyhetskanalen ut til alle veteranskyttere. I tillegg til alt dette deltar han selv som aktiv og må 

betraktes som NSFs fremste veteranskytter. 

 

President Jan Tore Berg-Knutsen overrakte NSFs plakett til Kenneth Eikenes, Gunnar Filtvedt, Ole 

Henrik Gusland, Gyda Ellefsplass Olssen, Lise Wold. 

 

******* 

 

Sak 5:  Behandle forbundsstyrets beretning for 2015 og 2016 
 

 Beretning 2015: 
 Beretningen inngikk i Årboka 2015, som ble sendt ut sammen med sakspapirene til 

Tinget. Fagkomite Pistols beretning var distribuert til delegatene i forkant av Tinget. 

 

 Beretning 2016:  
Beretningen ble sendt ut sammen med sakspapirene til Tinget. Fagkomite Pistols 

beretning var distribuert til delegatene i forkant av Tinget. 

  

Vedtak: 
 De framlagte beretninger for 2015 og 2016 ble enstemmig godkjent 

 

 

Sak 6:  Behandle forbundsstyrets reviderte regnskap for 2015 og 

2016  
 

 Regnskapet for 2015 inngikk i Årboka 2015, og regnskapet for 2016 inngikk i 

beretningen for 2016. Revisjonsrapporten for 2015 og 2016 og kontrollkomiteens 

rapport for 2015 var oversendt tingdelegatene sammen med sakspapirene. 

Kontrollkomiteens rapport for 2016 var distribuert til deltakerne i forkant av tinget. 

 

Regnskapet 2015 
Generalsekretær Arild Groven redegjorde for hovedpostene i regnskapet og 

årsresultatet.  
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Kontrollkomiteens leder, Øystein Nirisen, leste opp komiteens rapport. 

 

Regnskapet 2016 

Generalsekretær Arild Groven redegjorde for hovedpostene i regnskapet og 

årsresultatet.  

 

Kontrollkomiteens leder, Øystein Nirisen, leste opp komiteens rapport. 

 

Følgende representanter hadde ordet: 

Olav Handeland, Oslo 

Arild Groven, Generalsekretær 

 

 Vedtak: 
 De fremlagte regnskap for 2015 og 2016 ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 7:  Innkomne forslag og saker 
 

 Sak. 7.1 Ny lov for NSF 
 

 Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 Forslag: Forbundstinget vedtar ny lov for Norges Skytterforbund, slik denne 

fremkommer i vedlagte dokument. Tinget gir forbundsstyret fullmakt til å inkorporere 

eventuelle endringer i lovnorm for særforbund som vedtas av Norges Idrettsforbund i 

tingperioden.   

 Begrunnelse: Norges Idrettsforbund (NIF) vedtok i 2015 endringer i lovnormen for 

særforbund. NIF oppfordret samtidig særforbundenes styrer om å vedta den nye 

lovnormen, samt at det ble anbefalt å fremme tingvedtak om at forbundsstyrene for 

fremtiden gis fullmakt til å inkorporere lovendringer fattet av NIF. 

 Det er ikke gjort materielle endringer i lovforslaget, ut over at loven er tilpasset ny 

lovnorm. 

 

 Lovkomiteens innstilling: Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov trer i kraft 

straks. Om tinget gir forbundsstyret denne fullmakt vil styret kunne iverksette 

eventuelle endringer pålagt av NIF på en smidig og effektiv måte. 

 

 Behandling: Dirigenten foreslo følgende endring av andre del av forslaget:  

«Tinget gir forbundsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med framtidige 

endringer i lovnorm for særforbund som vedtas av Norges Idrettsforbund i 

tingperioden.»  

Styret sluttet seg til dette forslaget. 

 

 Vedtak: 
A. Den reviderte loven ble enstemmig vedtatt. (Opprinnelig lov (2015) og foreløpig, 

styrerevidert lov (2016) følger vedlagt.) 

B. Styret ble enstemmig gitt fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med framtidige 

endringer i lovnorm for særforbund som vedtas av Norges Idrettsforbund i 

tingperioden. 
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 Sak 7.2 Sammensetning forbundsstyret. 
 

 Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 Forslag: NSFs lov § 17, pkt. 10. endres slik med virkning fra 2017: 

  

 Ny tekst 

 Foreta følgende valg 

a) President og visepresident 

b) Lederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité 

og 2 varamedlemmer. 

c) Nestlederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk 

komité. 

d) 5 utvalgsledere i Breddeidrettskomiteen, 3 komitemedlemmer i 

Toppidrettskomiteen og 3 komitémedlemmer i Teknisk komité. 

e) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

f) Lovkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

g) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Skytterforbundet er 

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

h) Valgkomité med leder, nestleder og 4 medlemmer med varamedlemmer. 

i) Ordenskansler for NSF, med varakansler velges for 4 år. 

  

 President og visepresident velges enkeltvis. Lederne og nestlederne av komiteene 

velges enkeltvis. Deretter velges medlemmer og varamedlemmer samlet, og ved 

skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall. 

  

 Dagens tekst: 

1. Foreta følgende valg: 

a) President og visepresident 

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

c) Ledere og nestledere av fagkomiteene for lerdue, pistol, rifle og viltmål 

d) 2 medlemmer til hver av fagkomiteene for lerdue, pistol, rifle og viltmål 

med 2 varamedlemmer 

e) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

f) Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

g) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er 

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

h) Valgkomité med leder, nestleder og 4 medlemmer med varamedlemmer 

i) Ordenskansler for NSF, med varakansler velges for 4 år 

 

 Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i 

forhold til stemmetall. 

 

 Begrunnelse:  

 Norges Skytterforbund ønsker at forbundets tillitsvalgte skal bruke mindre tid på 

administrative oppgaver og at beslutningsmyndighet skal flyttes lenger ned i 

organisasjonen. 

 Forslagene går ut på å flytte ansvar og myndighet fra forbundsstyret til 3 komiteer som 

arbeider mer dedikert med definerte mandater på tvers av grenene for å få mer kraft i 

aktivitetene. 
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 Forbundsstyret blir som et «A/S-styre», dvs. vedtar strategi, retning og overordnet 

økonomi. Beslutningsmyndigheten innenfor disse rammene legges i komiteene med 

støtte av Administrasjonen. Arbeidsutvalget utgår. 

 

 Lovkomiteens innstilling: Forslaget gjelder endring av NSFs lov og må behandles av 

Forbundstinget. Lovendring må vedtas med 2/3 flertall jfr. NSFs lov § 26 (1). 

 

 Behandling: President Jan Tore Berg-Knutsen redegjorde for styrets forslag. 

 

 Vedtak: 
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 81 stemmer mot 3. 

 

 

 Sak 7.3 Endringer i NSFs lov som en følge av sak 7.2 
  

 Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 Forslag: Det foreslås at NSF lov §§ 20.1 3 avsnitt og 21 (3) endres som følger: 

 

 Ny tekst § 20.1.3 avsnitt 

 Forbundsstyret skal bestå av president, visepresident og lederne av Breddeidretts-

komiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité. 

 

 Dagens tekst 

 Forbundsstyret skal bestå av president, visepresident, 3 styremedlemmer og de 4 

lederne av fagkomiteene for lerdue, pistol, rifle og viltmål. 

 

 Ny tekst § 21 (3)  

 Forbundet skal i tillegg ha følgende komiteer: 

- Breddeidrettskomité 

- Toppidrettskomité 

- Teknisk komité 

 Instruks for de 3 komiteene reguleres i Fellesreglementet del I. 

 

 Dagens tekst 

 (3) Forbundet skal i tillegg ha følgende fagkomitéer: 

- Fagkomité for lerdueskyting 

- Fagkomité for pistolskyting 

- Fagkomité for rifleskyting 

- Fagkomité for viltmålskyting 

 Fagkomiteene er den overordnede instans for de respektive fagretninger, og skal 

overfor Forbundsstyret gi råd og fremme innstillinger i idrettsfaglige saker. Til 

fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende 

komitéer. De møter med forslags- og talerett, men uten stemmerett. 

 Fagkomiteene skal virke for at toppskytterne holder et høyest mulig internasjonalt 

nivå. 

 Fagkomiteenes virksomhet skal være i samsvar med denne lov, Forbundsstyrets vedtak 

og instruks vedtatt av Forbundstinget. 

 

 Begrunnelse: Lovendringene er en konsekvens av tingvedtaket om endring av NSFs 

lov § 17, pkt.10. 
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 Lovkomiteens kommentar: Forslaget gjelder endring av NSFs lov og må behandles 

av Forbundstinget. Lovendring må vedtas med 2/3 flertall jfr. NSFs lov § 26 (1). 

 

 Behandling: President Jan Tore Berg-Knutsen redegjorde for styrets forslag. 

 

 Vedtak: 
A. Forbundsstyrets forslag til endring av § 20.1 3. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

B. Forbundsstyrets forslag til endring av § 21 (3) ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7.4 Representasjon på forbundstinget 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

Forslag: Følgende bestemmelse tas inn i NSFs lov § 15 (1) b) 3), vedrørende 

representasjon på forbundstinget. 

I kretser hvor det er klubber fra flere grener, skal minst 2 grener være representert på 

forbundstinget. 

 

Begrunnelse: For å sikre mangfold og ivaretagelse av medlemsdemokratiet, er det 

viktig at flest mulig grener representerer de ulike kretser og klubber på forbundstinget.  

 

Lovkomiteens innstilling: Forslaget gjelder endring av NSFs lov og må behandles av 

Forbundstinget. Lovendring må vedtas med 2/3 flertall jfr. NSFs lov § 26 (1). 

 

Behandling: President Jan Tore Berg-Knutsen redegjorde for styrets forslag. 

Følgende representanter hadde ordet: 

Nils Håvard Dahl, Nord-Trøndelag 

Øystein Nirisen, Telemark 

Rune Kanstad, Troms 

Jan Tore Berg-Knutsen, Forbundsstyret  

 

Revidert forslag: Forbundsstyret endret sitt forslag til følgende: 

I kretser hvor det er klubber fra flere grener, bør minst 2 grener være representert på 

forbundstinget. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets reviderte forslag ble vedtatt med 69 stemmer mot 11. 

 

 

Sak 7.5 Endring av regelverk 
 

Forslagsstiller: Time Pistolklubb/Rogaland Skytterkrets. Forslaget er støttet av 

Rogaland Skytterkrets. 

Forslag: Det innføres et tillegg i NSFs lov § 21 pkt. 3 omhandlende endringer av 

idrettsfaglig regelverk. 

Begrunnelse: Forslaget innebærer et tillegg til §21 i Norges Skytterforbunds lov, og 

ber Forbundstinget om at forslaget blir behandlet og forhåpentligvis innført. 

Forslaget innebærer å innføre pkt. 3.a med følgende tekst: 

«Fagkomiteene skal ved behov utarbeide og fremlegge begrunnet forslag til endringer i 

det idrettsfaglige regelverket for kommende sesong for den årlige fagkomite-

konferansen, hvorpå vedtaket besluttes etter avstemning med minst 2/3 flertall før en 
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endring kan anbefales for forbundsstyret. Forslag vedr. regelendring kan senest 

fremsettes forbundsstyret 6 mnd. i forkant av en skyttersesong.» 

 

Grunnlaget for dette forslaget er at en må tydeliggjøre den demokratiske prosessen og 

binde fagkomite opp til hva grasroten vil ha av endringer. Ser en den nylige endringen 

av regelverk, så har fagkomite pistol gått direkte mot flertallet, og dette har skapt uro 

sosiale medier blant skyttere. Det kan godt mulig være at dette forslaget skal inn andre 

steder, men dersom det kommer inn i NSFs lov, så er den i det minste overordnet alt. 

 

Pr. nå er den årlige fagkomitekonferansen kun en høringsinstans, men etter publisering 

av regelendring den 06.01.2017 så er det beviselig at det rådet konferansen har gitt 

FKP vedr. endring av antall skudd i 1F og 1G er ignorert. Denne endringen ble som 

kjent etter hvert reversert, men hele prosessen kunne vært unngått ved en bindende 

avgjørelse under konferansen hadde regelverket forpliktet fagkomiteen som nå blir 

foreslått.  

 

Forbundsstyrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget 

Begrunnelse: Forbundstinget er forbundets høyeste myndighet og foretar bl.a. valg av 

styret og sentrale komiteer. I tingperioden er styret forbundets høyeste myndighet. 

Forbundet kan ikke innføre en ordning som gir konferanser trinnhøyde over tingvalgte 

organer. Det er innenfor styrets prerogativ å vedta nasjonale regler i tingperioden.   

 

Lovkomiteens innstilling: En slik instruks til Fagkomiteene hører ikke hjemme i 

NSFs lov. Den bør eventuelt innlemmes i Fellesreglementets pkt. 1.3.3, noe som må 

også behandles av Forbundstinget.  

 

Behandling: Jan Kvalbein, Rogaland (og Time) redegjorde for forslaget. Siri Vaggen 

Kanedal presenterte Styrets syn.  

 

Rogaland ønsket, i tråd med Lovkomiteens oppfatting, å endre forslaget fra å være et 

forslag til lovendring til å være et forslag om endring av Fellesreglementet. Andrew 

Walls, Lovkomiteen, hadde ingen innvendinger mot en slik endring. 

 

Følgende representanter hadde ordet: 

Nils Håvard Dahl, Nord-Trøndelag 

Rune Kanstad, Troms 

 

Dirigenten besluttet så, etter en prøveavstemning, at Rogalands forslag skulle 

behandles som en del av sak 7.7 (endringer i Fellesreglementet).  

 

 

Sak 7.6 Innkreving av medlemskontingent 
 

Forslagsstiller: Vestfold Skytterkrets 

Forslag: Det innføres sentral innkreving av medlemskontingent fra og med 2018.  

 

Begrunnelse: Styret i Vestfold skytterkrets ønsker en omlegging av dagens praksis der 

klubbene selv tar inn klubb-, krets- og forbundskontingent til et system der NSF 

innkrever kontingentene sentralt fra og med 2018. 

 

Bakgrunnen for forslaget er å få et sentralt medlemsregister som innbefatter 

kontingentinnbetaling, medlemsregistrering og klasseføring. Noe av dette er allerede i 
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dag tillagt forbundet mens andre deler er det klubbene som står ansvarlig for. Vi mener 

at slik det fungerer i dag er det uryddig, uoversiktlig og skaper mye ekstra-arbeid. 

 

Til sammenligning har Norges Jeger og Fiskerforbund et system med felles 

kontingentinnkreving og medlemsregistrering som fungerer bra. Trolig kan vi få gode 

innspill herfra til hvordan vi bør bygge opp et slikt system. En annen grunn til forslaget 

er å lette jobben til styret/ kasserer i klubbene. 

 

Forbundsstyret innstilling: Styret støtter ikke forlaget 

Begrunnelse: Forslaget tar i liten grad hensyn til at særforbund og klubber er 

selvstendige rettssubjekter som selv fastsetter sine kontingenter og avgifter, og som 

selv er økonomisk ansvarlig for sin egen virksomhet. 

 

Dersom NSF skal inndrive kontingent fra sine medlemmers medlemmer, vil dette i 

prinsippet også omfatte inndriving av kontingent og aktivitetsavgift fra enkeltpersoner 

som ikke driver idrett organisert av NSF. 

 

En overdragelse av krav på medlemskontingent og avgifter fra klubbene til NSF, vil 

videre innebære at NSF får ansvar for håndtering av eventuelle innsigelser på krav om 

kontingent og avgift. En ordning med sentral innkreving vil medføre et betydelig antall 

transaksjoner med tilhørende økt ressursbruk til kontroll og revisjon. 

 

Foruten kostnader til tilpasninger og drift av nødvendige dataløsninger, vil NSF måtte 

tilsette en person for å ivareta løsningen. 

 

Lovkomiteens innstilling: Forslaget behøver ikke behandles av forbundstinget, men 

hører heller hjemme i Fellesreglementets del 2. 

 

Behandling: Espen Halvorsen, Vestfold redegjorde for kretsens forslag. Gyda 

Ellefsplass Olssen presenterte styrets syn. 

 

Følgende representanter hadde ordet: 

Bergsvein Bårdstu, Akershus 

Espen Halvorsen, Vestfold 

Jan Tore Berg-Knutsen, Forbundsstyret 

Olav Handeland, Oslo 

Willy Klette, Akershus 

Pål Kristiansen, Forbundsstyret 

Øystein Tvedten, Oslo 

 

Vedtak: 

Tinget støttet enstemmig styrets innstilling, og Vestfold forslag falt dermed. 

 

 

Sak 7.7  Forslag til endringer i Fellesreglementets del 1 
 

Forslagsstiller: Styret 

Forslag: Som en følge av Forbundsstyrets forslag til endret organisasjonsstruktur må 

det også gjøres endringer i Fellesreglementet. I forslaget nedenfor er det også tatt med 

andre endringer, bl.a. som er en følge av innføringen av Skytteradmin. Dette er 

spesifisert i kommentarene til hvert punkt.  
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Endringer i teksten og nye avsnitt er markert med kursiv og understrekning. De 

punkter/deler av punkter som er foreslått tatt ut, er gjennomstrøket. 

 

Gjeldende regler: 

1.3.2 RETNINGSLINJER FOR FORBUNDSSTYRETS VIRKSOMHET 

Sammensetning: 

Styret består av president, visepresident, 3 styremedlemmer og lederne av fag-

komiteene for lerdue, pistol, rifle og viltmål. 

President, visepresident og 1 styremedlem utgjør arbeidsutvalget. 

Oppgaver og myndighet: 

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet og utøvende organ mellom 

Forbundstingene. Forbundsstyret skal lede den idrettslige, økonomiske, organisatoriske 

og administrative virksomhet gjennom kretser, fagkomiteer, valgte og utnevnte utvalg 

og råd, slik at forbundet best mulig fremmer nasjonal og internasjonal sportsskyting. 

Det skal: 

a. Innkalle og forberede forbundstinget, sørge for at det gjennomføres i samsvar med 

forbundets lov og være ansvarlig for at saker som forelegges tinget er 

gjennomarbeidet og vurdert. 

b. Iverksette tingets beslutninger. 

c. Gjennom arbeidsutvalget og generalsekretæren besørge forbundets løpende 

forretninger. Styrets medlemmer arbeider som saksbehandlere med styrets 

hovedsaksområder som arbeidsfelt. 

Disse er: 

Administrasjon og organisasjon 

Lover og reglement 

Økonomi og økonomisaker 

Idrettslig saker 

Aktiviteter i skytterkretsene 

Opplærings - og instruksjonssaker 

Statistikk og resultater 

Presse og informasjon 

Skytebaner og baneteknikk 

Løvenskioldbanens drift og utbygging. 

 

d. Forvalte forbundets midler i samsvar med budsjett og andre vedtak, arbeide for 

størst mulige tildelinger gjennom idrettens kanaler og sette i verk tiltak, eller gjøre 

avtaler som kan skaffe forbundet midler fra annet hold. 

e. Representere norsk sportsskyting nasjonalt og internasjonalt, samarbeide innenfor 

NIF og være ansvarlig for at forbundet ivaretar sine plikter i NSR, ESC og ISSF, ved 

å være representert i fora som arbeider med saker av interesse for forbundet, delta i 

samarbeidsorganer og møter, stille dommere og jurymedlemmer til rådighet og å 

påta seg arrangement av internasjonale stevner og mesterskap. 

f. Være rådgiver for øvrige ledd i organisasjonen og behandle og fatte vedtak i saker 

som krever styrets behandling. 
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g. Arbeide for at skytterne får delta i internasjonale stevner og mesterskap, trekke 

opp retningslinjer for deltakelsen og være ansvarlig for uttak av 

representasjonsskyttere og ledere. 

h. Godkjenne arbeidsprogram med omkostningsoverslag for fagkomiteenes og andre 

utvalgs virksomhet. 

i. Være ansvarlig for utbygging og drift av forbundets eiendom, Løvenskioldbanen, 

og arbeide for å holde anleggenes tekniske standard på et så høyt nivå at banen kan 

fremtre som en verdig representasjonsarena for alle skytedisipliner. 

j. Ansette lønnet personell og fastsette deres lønn. Styret v/presidenten er 

arbeidsgiver for forbundets ansatte. 

Forbundsstyrets arbeidsutvalg har den daglige ledelsen av forbundet, etter fullmakter 

vedtatt av styret. Arbeidsutvalget forbereder saker for forbundsstyret og innkalles når 

det er nødvendig. 

Det skal føres protokoll fra utvalgets møter. 

Forbundets generalsekretær leder virksomheten ved forbundets sekretariat og er 

foresatt for de øvrige ansatte. Generalsekretæren koordinerer saksbehandlingen, 

fordeler saksunderlag til styrets medlemmer, og deltar normalt i styrets og 

arbeidsutvalgets møter, med tale- og forslagsrett. Gjøremål og plikter er nedfelt i 

instruks for stillingen. 

 

1.3.3. INSTRUKS FOR FAGKOMITEENS VIRKSOMHET 

Sammensetning: 

Fagkomiteen består av leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

Oppgaver og myndighet: 

Komiteen er overordnet instans med ansvar for all virksomhet innenfor sin fagretning. 

Den skal gi råd til forbundsstyret i idrettslige saker. 

Fagkomiteen skal: 

a. Planlegge og gjennomføre tiltak som er aktuelle innenfor komiteens 

arbeidsområde for å fremme egen fagretning, herunder foreslå endringer i nasjonale 

reglement. 

b. Arbeide for at de beste utøverne holder et høyest mulig internasjonalt nivå. 

Komiteen har ansvaret for å engasjere trener(e) og i samarbeid med trener(ne) 

arrangere samlinger. 

c. Utarbeide aktivitetsplan med budsjett i henhold til langtidsplanen og etter tildelte 

midler fra NSF og Olympiatoppen, og forelegge denne for forbundsstyret for 

godkjenning. 

d. Gjennomføre aktivitetsplanen etter at den er godkjent av forbundsstyret. 

e. I samarbeid med kretsene terminfeste stevner som gir skytterne et variert 

stevnetilbud i forhold til mesterskap og representasjonsoppgaver. 

f. Arbeide for å skaffe arrangør av Norgesmesterskap og dele ut NM-medaljer, 

diplomer og lagplaketter. Godkjenne rekorder og føre rekordprotokoll. 
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g. Komiteens møteprotokoll/referat sendes forbundets sekretariat og offentliggjøres 

på hjemmesiden til NSF. Avgi årsberetning til forbundsstyret innen 1. desember. 

h. Avholde årlig fagkonferanse. 

 

1.3.4. INSTRUKS FOR KRETSSTYRENES VIRKSOMHET 

Sammensetning: 

Som fastsatt i NIFs lovnorm for særkretser. 

Kretsen bør velge eller oppnevne fagutvalg for de fagretninger som er representert. 

Fagutvalget er respektive fagkomités kontrollorgan i kretsen. 

Oppgaver og myndighet: 

Kretsstyret er forbundets regionale, faglige myndighet og skal representere forbundet 

og arbeide for utvikling av forbundets skyteprogram i kretser. 

Det skal: 

a. Stimulere til samarbeid mellom lagene i kretsen, administrere og organisere 

skyting, med det formål å høyne det regionale og nasjonale nivå. 

b. Anbefale opprettelse og nedleggelse av lag og kontrollere lagenes medlems- og 

klassifiseringslister. 

c. Foreslå årlig kontingent fra lagene, søke om økonomisk støtte fra forbund og 

idrettskrets, og innenfor kretsen medvirke til at det økonomiske grunnlag for lag og 

krets blir best mulig. 

d. Arrangere kretssamlinger, ta ut skyttere til kretslag og i samarbeid med andre 

kretser, planlegge og gjennomføre interkretskamper og eventuelle 

distriktsmesterskap. 

e. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap og dele ut KM-medaljer. 

f. I samarbeid med fagkomiteene og lagene, fastsette stevner på terminlisten som gir 

skytterne et variert stevnetilbud i forhold til mesterskap og representasjonsoppgaver. 

Samordne lagenes stevnesøknader, approbere stevner og utarbeide terminliste som 

oversendes forbundsstyret. 

g. Forestå den regionale opplæring av idrettsfaglige og administrative tillitsmenn i 

samsvar med forbundets planer. 

h. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av baneanlegg. 

i. Kretsstyrene har rett og plikt til å fremme forslag på kandidater til forbundets 

tillitsverv overfor forbundets valgkomité. 

 

1.3.5. INSTRUKS FOR FORBUNDETS VALGKOMITÉ 

Disse retningslinjer gjelder for forbundstingets valgkomité og bør så vidt mulig 

tillempes og anvendes i kretser og lag. 

Valgkomiteen skal gjennom sitt arbeid sørge for gode tillitsvalgte i alle posisjoner i 

forbundet. 
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Valgkomiteen har rett og plikt til å foreslå de personer valgt som antas å kunne tjene 

forbundet best. 

Valgkomiteens arbeid skal fordeles over hele året og være avsluttet så tidlig at dens 

innstilling kan legges fram på kretslederkonferansen det året det er forbundsting. 

Arbeidsplan 

1. Lederen innkaller i løpet av første halvår til konstituerende møte. 

Oppgaver: Gjennomgå tillitsvervliste i henhold til valg på siste forbundsting og 

eventuelle oppgaver over tillitsvalgte oppnevnt i perioden. 

Valgkomiteen skal i valgperioden danne seg et bilde av hvordan styret, utvalg og 

komiteer fungerer. 

2. Gjennom meldingsblad/rundskriv: 

a. Oppfordre til å sende inn forslag på kandidater og presisere at man bør sikre dem 

som har kvalifikasjoner og nødvendig tid til å påta seg tiltenkte oppgaver. 

b. Gi en oversikt over hvilke valg som skal foretas. 

c. Presentere det sittende styret, med funksjonstid og tillitsverv i 

organisasjonsleddene. 

d. Gi opplysninger om hvilke tillitsvalgte som har sagt seg villig til å ta gjenvalg. 

Forslag på kandidater skal være valgkomiteen i hende senest 6 måneder før fastsatt 

dato for tinget. 

Det organisasjonsledd som møter på forbundstinget har forslagsrett overfor ting og 

valgkomité. Valgkomiteen har ellers rett og plikt til selv å fremme forslag og kan ta 

imot råd fra enkeltpersoner. 

Forslag skal inneholde: 

a. Opplysninger som kan ha betydning for valg av vedkommende kandidat. 

b. Villighetserklæring fra den foreslåtte kandidat. 

c. Bekreftelse for at kandidater til fagkomiteene er tilknyttet vedkommende 

fagretning. 

Valgkomiteens innstilling skal inneholde: 

a. Kandidatens navn 

b. Bosted 

c. Fødselsdata 

d. Yrke 

e. Idrettslig bakgrunn: Aktiv 

f. Tillitsverv 

g. Nåværende tillitsverv (også utenfor organisasjonen). 

Medfører et tillitsverv arbeidsgiveransvar, bør valgkomiteen arbeide for å finne 

kandidater som har kjennskap til personalforvaltning og har faglig bakgrunn. 
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1.4 STEVNER OG MESTERSKAP 

1.4.1 FRISTER FOR SØKNAD OM STEVNER 

1.4.1.1. Fra klubb til krets innen: 30.06. 

Fra krets til fagkomité innen: 30.09 

Utarbeidelse og offentliggjøring av terminlisten innen: 30.10 

Terminlisten offentliggjøres på forbundets nettsider og må følge fagkomiteenes krav til 

utforming. 

 

1.4.2. PREMIERINGSREGLER 

1.4.2.1. Minst 1/3 av deltagerne i hver klasse skal premieres.* Se også punkt 6 under. 

1.4.2.2. Hver klasse premieres for seg. 

1.4.2.3. Ingen premie skal ha mindre verdi enn premieandelen. 

1.4.2.4. Arrangør av KM og DM bestemmer om de skal bruke ordinær premiering i de 

nasjonale klasser. 

1.4.2.5. Premieberegning (se også Vedlegg I): 

a. Fra startkontingenten trekkes arrangørandel og andel bestemannspremie. 

(Tabell 1 i Vedlegg I). Resultatet er lik premieandelen. 

b. Premieringsandelen divideres med 100 for å bestemme hvor stor del av 

startkontingenten som skal gå til premier. Dvs. premiegrunnlaget. 

c. Premiegrunnlaget multipliseres med det beløp som er angitt i tabell 2 og med en 

faktor bestemt av startkontingentens størrelse dividert med 100. 

1.4.2.6 Premieringsvalg skal framkomme av terminliste hvis annet enn premietabell: 

a. Premietabellen 

b. Spesialpremiering 

c. Ingen premiering 

 

* For klasser t.o.m. 12 år sier NIFs barneidrettsbestemmelser følgende: 

«Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer. Dette 

gjelder til og med det året de fyller 12 år. Premiene kan differensieres fra det året 

barna fyller 11 år.»  

Dette gjelder klasser for utøvere t.o.m. 12 år (Åpen rekrutt og U12). Utøvere t.o.m. 12 

år som konkurrerer i klasser 

for eldre utøvere, skal ikke premieres utover ordinære premieringsregler. Premiene i 

klasse U12 kan differensieres. 
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1.4.3 DEFINISJONER - PREMIERINGSBEREGNING 

1.4.3.1 Definisjoner: 

Startkontingent: Den enkelte deltagers innskudd til stevne. 

Arrangørandel: Beløp som trekkes fra startkontingenten for hver deltager til dekning 

av skiver, materiell og eventuelt overskudd til arrangør. 

Bestemannspremie: Tilskudd til premiebeløpet til vinneren av stevner hvor likt 

program og skytestillinger nyttes, uansett klasse. 

Premieandel: Andel av startkontingenten som går til premier. 

Premiegrunnlag: Forholdstall for beregning av premiebeløpet. Brukes sammen med 

Tabell 2 (se Vedlegg I). 

 

1.4.4. ARRANGEMENTSUTGIFTER 

1.4.4.1 I de tilfeller hvor konkurransen krever utgifter ut over det som dekkes ved bruk 

av tabellene, f.eks. anviserutgifter ved 300 m rifleskyting, kan arrangøren dekke disse 

ved å øke startkontingentene tilsvarende. 

1.4.4.2 Hvis en gavepremie i verdi dekker det premiebeløp en skytter har krav på, kan 

premiebeløpet tilfalle arrangøren. 

Kongepokaler og eventuelle vandretrofeer skal gis i tillegg til ordinær premie / 

premiebeløp / gavepremie. 

 

1.4.5. PROTESTER 

1.4.5.1 Ved protester på bedømmelse eller overholdelse av skytereglement, følges de 

internasjonale reglement for vedkommende øvelse og spesielle nasjonale 

bestemmelser. For nasjonale øvelser utarbeider fagkomiteene tilsvarende 

regler, som forelegges forbundsstyret til godkjennelse. 

1.4.5.2 I nasjonale stevner skal protestgebyret være kr. 100.-. Tas protesten tilfølge, 

tilbakebetales gebyret. Tapes protesten tilfaller gebyret arrangøren. 

 

Forslag til nye regler 

1.3.2 RETNINGSLINJER FOR FORBUNDSSTYRETS VIRKSOMHET 

Sammensetning: 

Forbundsstyret skal bestå av president, visepresident og lederne av Breddeidretts-

komiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité. President og visepresident kan ikke 

være fra samme gren og bør være en av hvert kjønn. Blant de 3 komite-lederne må 

begge kjønn være representert. 

Styret har to varamedlemmer (en av hvert kjønn), disse skal ikke være fra samme gren. 

Første varamann har møterett, men ikke stemmerett. 
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Oppgaver og myndighet: 

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet og utøvende organ mellom 

Forbundstingene. Forbundsstyret skal lede den idrettslige, økonomiske, organisatoriske 

og administrative virksomhet gjennom kretser, fagkomiteer, valgte og utnevnte utvalg 

og råd, slik at forbundet best mulig fremmer nasjonal og internasjonal sportsskyting. 

Det skal: 

a. Innkalle og forberede forbundstinget, sørge for at det gjennomføres i samsvar med 

forbundets lov og være ansvarlig for at saker som forelegges tinget er 

gjennomarbeidet og vurdert. 

b. Iverksette tingets beslutninger. 

c. Gjennom generalsekretæren og Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og 

Teknisk komité besørge forbundets løpende forretninger innenfor forbundets 

hovedarbeidsområder: 

Administrasjon og organisasjon 

Lover og reglement 

Økonomi og økonomisaker 

Idrettslig saker 

Aktiviteter i skytterkretsene 

Opplærings - og instruksjonssaker 

Statistikk og resultater 

Presse og informasjon 

Skytebaner og baneteknikk 

Løvenskioldbanens drift og utbygging. 

d. Forvalte forbundets midler i samsvar med budsjett og andre vedtak, arbeide for 

størst mulige tildelinger gjennom idrettens kanaler og sette i verk tiltak, eller gjøre 

avtaler som kan skaffe forbundet midler fra annet hold. 

e. Representere norsk sportsskyting nasjonalt og internasjonalt, samarbeide innenfor 

NIF og være ansvarlig for at forbundet ivaretar sine plikter i NSR, ESC og ISSF, ved 

å være representert i fora som arbeider med saker av interesse for forbundet, delta i 

samarbeidsorganer og møter, stille dommere og jurymedlemmer til rådighet og å 

påta seg arrangement av internasjonale stevner og mesterskap. 

f. Være rådgiver for øvrige ledd i organisasjonen og behandle og fatte vedtak i saker 

som krever styrets behandling. 

g. Arbeide for at skytterne får delta i internasjonale stevner og mesterskap, trekke 

opp retningslinjer for deltakelsen og være ansvarlig for uttak av 

representasjonsskyttere og ledere. 

h. Godkjenne arbeidsprogram med omkostningsoverslag for komiteenes og andre 

utvalgs virksomhet. 

i. Være ansvarlig for utbygging og drift av forbundets eiendom, Løvenskioldbanen, 

og arbeide for å holde anleggenes tekniske standard på et så høyt nivå at banen kan 

fremtre som en verdig representasjonsarena for alle skytedisipliner. 

j. Ansette lønnet personell og fastsette deres lønn. Styret v/presidenten er 

arbeidsgiver for forbundets ansatte. 
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Forbundsstyrets arbeidsutvalg har den daglige ledelsen av forbundet, etter fullmakter 

vedtatt av styret. Arbeidsutvalget forbereder saker for forbundsstyret og innkalles når 

det er nødvendig. 

Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets møter. Denne skal publiseres på 

forbundets hjemmeside. 

Forbundets generalsekretær leder virksomheten ved forbundets sekretariat og er 

foresatt for de øvrige ansatte. Generalsekretæren koordinerer saksbehandlingen, 

fordeler saksunderlag til styrets medlemmer og deltar normalt i styrets og 

arbeidsutvalgets møter, med tale- og forslagsrett. Gjøremål og plikter er nedfelt i 

instruks for stillingen. 

Begrunnelse: 

Dette er en følge av endringene i organisasjonsstrukturen. 

 

***** 

 

1.3.3. INSTRUKS FOR KOMITEENES VIRKSOMHET 

1.3.3.1. Generelt 

Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité skal arbeide på tvers 

av alle Skytterforbundets grener og øvelser og skal: 

- Utarbeide aktivitetsplan med budsjett i henhold til langtidsplanen og forelegge 

denne for forbundsstyret for godkjenning 

- Planlegge og gjennomføre tiltak som er aktuelle innenfor komiteens arbeidsområde 

- Avgi årsberetning til forbundsstyret ved slutten av året. 

Komiteenes møtereferater skal så snart som mulig etter møtene sendes forbundets 

sekretariat og offentliggjøres på forbundets hjemmeside. 

 

1.3.3.2. Breddeidrettskomiteen (BIK) 

Sammensetning: 

Leder, nestleder og 5 utvalgsledere er tingvalgte. Øvrige utvalgsmedlemmer 

oppnevnes av Forbundsstyret etter innstilling fra BIK. Alle grener skal være 

representert. 

 

Oppgaver og myndighet: 

BIK har fem utvalg som definerer komiteens arbeidsområde: 

- Anlegg, teknologi og infrastruktur 

- Arrangementer, reglement og dommere 

- Informasjonsformidling 

- Ungdom og rekruttering 

- Utvikling og opplæring 
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Komiteen skal: 

- Være støtte og hjelp for kretser og klubber i deres virksomhet 

- Har ansvar for trenerutdanning (til og med trener 2) 

- Skaffe arrangører til Norgesmesterskap og følge opp arrangørene 

- Avholde fagkonferanser innenfor eller på tvers av grener 

 

 

1.3.3.3. Toppidrettskomiteen (TIK) 

Sammensetning 

Leder, nestleder og 3 komitemedlemmer som alle er tingvalgte. 

 

Oppgaver og myndighet: 

Komiteen skal sikre en bærekraftig satsning på toppidrett innenfor alle grener, både i 

regi av ISSF og FITASC. De skal: 

- Trekke opp visjon, målsetninger og strategiplan for toppidretten 

- Ha ansvar for utdannelse av trenere fra nivå 3 (nasjonalt) og for internasjonal 

trenerutdannelse 

- Ha ansvar for regional satsning (RTT) 

- Fastsette rammer for sportssjefens arbeid 

 

 

1.3.3.4. Teknisk komite (TK) 

Sammensetning 

Leder, nestleder og 3 komitemedlemmer som alle er tingvalgte. 

 

Oppgaver og myndighet 

Komiteen skal: 

- Følge med på internasjonalt regelverk (ISSF, WSPS (Para Sports), FITASC, PPC 

1500) og sørge for at endringer blir fulgt opp nasjonalt 

- Ha ansvar for å vedlikeholde og fornye nasjonale regelverk; fellesreglementet og 

nasjonalt teknisk reglement for alle grener (i samarbeid med BIK) 

- Sikre at Norge har tilstrekkelig med dommerinstruktører og internasjonale dommere, 

og at disse har den kompetansen som kreves 

- Være rådgiver angående våpen og våpenlov 

- Være rådgiver angående utstyr til skyttere 

- Oppnevne/godkjenne juryer til Norgesmesterskap, landskamper og Nordiske 

mesterskap 

- Godkjenne norgesrekorder og føre rekordprotokoll 

- Være anleggsrådgivere 
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Begrunnelse: 

Dette er et helt nytt kapittel, som erstatter kapitlet om fagkomiteene i det gjeldende 

regelverket. 

 

***** 

 

1.3.4. INSTRUKS FOR KRETSSTYRENES VIRKSOMHET 

Sammensetning: 

Som fastsatt i NIFs lovnorm for særkretser med eventuelle lokale tillegg. 

Kretsstyret oppnevner de utvalg og råd som trengs for å ivareta de arbeidsoppgavene 

som er pålagt. 

Oppgaver og myndighet: 

Kretsstyret er forbundets regionale, faglige myndighet og skal representere forbundet 

og arbeide for utvikling av forbundets skyteprogram i kretser. 

 

Det skal: 

a. Stimulere til samarbeid mellom lagene i kretsen, administrere og organisere 

skyting, med det formål å høyne det regionale og nasjonale nivå. 

b. Anbefale opprettelse og nedleggelse av lag. og kontrollere lagenes medlems- og 

klassifiseringslister. 

c. Foreslå årlig kontingent fra lagene, søke om økonomisk støtte fra forbund og 

idrettskrets, og innenfor kretsen medvirke til at det økonomiske grunnlag for lag og 

krets blir best mulig. 

d. Arrangere kretssamlinger, ta ut skyttere til kretslag og i samarbeid med andre 

kretser, planlegge og gjennomføre interkretskamper og eventuelle 

distriktsmesterskap. 

e. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap og dele ut KM-medaljer. 

f. I samarbeid med Breddeidrettskomiteen og lagene, fastsette stevner på terminlisten 

som gir skytterne et variert stevnetilbud i forhold til mesterskap og representasjons-

oppgaver. 

Samordne lagenes stevnesøknader og utarbeide terminliste som oversendes 

forbundsstyret. I den grad det er nødvendig for å unngå stevnekollisjoner skal 

nabokretser involveres i kretsens terminlistearbeid. 

g. Forestå den regionale opplæring av idrettsfaglige og administrative tillitsmenn i 

samsvar med forbundets planer. 

h. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av baneanlegg. 

i. Kretsstyrene har rett og plikt til å fremme forslag på kandidater til forbundets 

tillitsverv overfor forbundets valgkomité. 
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Begrunnelse: 

Endringene er delvis en følge av organisasjonsendringene og delvis av at innføringen 

av SkytterAdmin har gjort at rutinene rundt medlemshåndtering og terminliste er 

endret. 

 

***** 

 

1.3.5. INSTRUKS FOR FORBUNDETS VALGKOMITÉ 

Disse retningslinjer gjelder for forbundstingets valgkomité og bør så vidt mulig 

tillempes og anvendes i kretser og lag. 

Valgkomiteen skal gjennom sitt arbeid sørge for gode tillitsvalgte i alle posisjoner i 

forbundet. 

Valgkomiteen har rett og plikt til å foreslå de personer valgt som antas å kunne tjene 

forbundet best. 

Valgkomiteens arbeid skal fordeles over hele året og være avsluttet så tidlig at dens 

innstilling kan legges fram på kretslederkonferansen det året det er forbundsting. 

Arbeidsplan 

1. Lederen innkaller i løpet av første halvår til konstituerende møte. 

Oppgaver: Gjennomgå tillitsvervliste i henhold til valg på siste forbundsting og 

eventuelle oppgaver over tillitsvalgte oppnevnt i perioden. 

Valgkomiteen skal i valgperioden danne seg et bilde av hvordan styret, utvalg og 

komiteer fungerer. 

2. Gjennom meldingsblad/rundskriv: 

a. Oppfordre til å sende inn forslag på kandidater og presisere at man bør sikre dem 

som har kvalifikasjoner og nødvendig tid til å påta seg tiltenkte oppgaver. 

b. Gi en oversikt over hvilke valg som skal foretas. 

c. Presentere det sittende styret, med funksjonstid og tillitsverv i organisasjons-

leddene. 

d. Gi opplysninger om hvilke tillitsvalgte som har sagt seg villig til å ta gjenvalg. 

Forslag på kandidater skal være valgkomiteen i hende senest 6 måneder før fastsatt 

dato for tinget. 

Det organisasjonsledd som møter på forbundstinget har forslagsrett overfor ting og 

valgkomité. Valgkomiteen har ellers rett og plikt til selv å fremme forslag og kan ta 

imot råd fra enkeltpersoner. 

Forslag skal inneholde: 

a. Opplysninger som kan ha betydning for valg av vedkommende kandidat. 

b. Villighetserklæring fra den foreslåtte kandidat. 

c. Bekreftelse for at kandidater til fagkomiteene er tilknyttet vedkommende 

fagretning. 
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Valgkomiteens innstilling skal inneholde: 

a. Kandidatens navn 

b. Bosted 

c. Fødselsdata 

d. Yrke 

e. Grentilhørighet og idrettslig bakgrunn 

f. Tillitsverv 

g. Nåværende tillitsverv (også utenfor organisasjonen). 

Medfører et tillitsverv arbeidsgiveransvar, bør valgkomiteen arbeide for å finne 

kandidater som har kjennskap til personalforvaltning og har faglig bakgrunn. 

Begrunnelse: 

Endringene er en følge av organisasjonsendringene. 

 

***** 

 

1.4 STEVNER OG MESTERSKAP 

1.4.1 FRISTER FOR SØKNAD OM STEVNER 

1.4.1.2. Fra klubb til krets innen: 30.06. 

Fra krets til fagkomité innen: 30.09 

Utarbeidelse og offentliggjøring av terminlisten innen: 30.10 

Terminlisten offentliggjøres på forbundets nettsider og må følge fagkomiteenes krav til 

utforming. 

(Flyttes til del 2. Pkt. 1.4.2-1.4.5 i de gjeldende reglene er dermed i dette forslaget 

endret til 1.4.1-1.4.4.) 

 

1.4.1. PREMIERINGSREGLER 

1.4.1.1. Minst 1/3 av deltagerne i hver klasse skal premieres.* Se også punkt 6 under. 

1.4.1.2. Hver klasse premieres for seg.  

1.4.1.3. Ingen premie skal ha mindre verdi enn premieandelen.  

 

* For klasser t.o.m. 12 år sier NIFs barneidrettsbestemmelser følgende: 

«Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer. Dette 

gjelder til og med det året de fyller 12 år. Premiene kan differensieres fra det året 

barna fyller 11 år.» 

Dette gjelder klasser for utøvere t.o.m. 12 år (Åpen rekrutt og U12). Utøvere t.o.m. 12 

år som konkurrerer i klasser for eldre utøvere, skal ikke premieres utover ordinære 

premieringsregler. Premiene i klasse U12 kan differensieres. 
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1.4.1.4. Arrangør av KM og DM bestemmer om de skal bruke ordinær premiering i de 

nasjonale klasser. 

1.4.1.5. Premieberegning (se også Vedlegg I): 

a. Fra startkontingenten trekkes arrangørandel og andel bestemannspremie. (Tabell 1 

i Vedlegg I). Resultatet er lik premieandelen. 

b. Premieringsandelen divideres med 100 for å bestemme hvor stor del av 

startkontingenten som skal gå til premier. Dvs. premiegrunnlaget. 

c. Premiegrunnlaget multipliseres med det beløp som er angitt i tabell 2 og med en 

faktor bestemt av startkontingentens størrelse dividert med 100. 

1.4.1.6. Premieringsvalg skal framkomme av terminliste hvis annet enn premietabell: 

a. Premietabellen 

b. Spesialpremiering 

c. Ingen premiering 

1.4.1.7. I NM, DM og KM fordeles premiering etter resultater oppnådd i innledende 

skyting (kvalifisering) på alle øvelser, resultater etter finaler og omskytinger gjelder 

kun medaljefordeling og andre mesterskapstrofeer. 

 

1.4.2 DEFINISJONER - PREMIERINGSBEREGNING 

1.4.2.1 Definisjoner: 

Startkontingent: Den enkelte deltagers innskudd til stevne. 

Arrangørandel: Beløp som trekkes fra startkontingenten for hver deltager til dekning 

av skiver, materiell og eventuelt overskudd til arrangør. 

Bestemannspremie: Tilskudd til premiebeløpet til vinneren av stevner hvor likt 

program og skytestillinger nyttes, uansett klasse.  

Premieandel: Andel av startkontingenten som går til premier. 

Premiegrunnlag: Forholdstall for beregning av premiebeløpet. Brukes sammen med 

Tabell 2 (se Vedlegg I). 

 

1.4.3. ARRANGEMENTSUTGIFTER 

1.4.3.1. I de tilfeller hvor konkurransen krever utgifter ut over det som dekkes ved 

bruk av tabellene, f.eks. anviserutgifter ved 300 m rifleskyting, kan arrangøren dekke 

disse ved å øke startkontingentene tilsvarende. 

1.4.3.2. Hvis en gavepremie i verdi dekker det premiebeløp en skytter har krav på, kan 

premiebeløpet tilfalle arrangøren. 

Kongepokaler og eventuelle vandretrofeer skal gis i tillegg til ordinær premie / 

premiebeløp / gavepremie. 
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1.4.4. PROTESTER 

1.4.4.1. Ved protester på bedømmelse eller overholdelse av skytereglement, følges de 

internasjonale reglement for vedkommende øvelse og spesielle nasjonale 

bestemmelser. For nasjonale øvelser utarbeider fagkomiteene tilsvarende regler, som 

forelegges forbundsstyret til godkjennelse. 

1.4.4.2. I nasjonale stevner skal protestgebyret være kr. 100.-. Tas protesten tilfølge, 

tilbakebetales gebyret. Tapes protesten, tilfaller gebyret arrangøren. 

Begrunnelse: 

Ang. pkt. 1.4.1: Innføringen av SkytterAdmin har medført store endringer i rutinene 

rundt terminlisteoppsett. Deler av 1.4.1 er derfor ikke lenger relevant, og det som 

gjenstår hører med hjemme i pkt. 2.4.2 «Utarbeidelse av terminliste». 

Ang. nytt punkt 1.4.1.7: Forslaget til nytt punkt er en følge av det endrede 

finaleopplegget som ISSF innførte i mesterskap for noen år siden. Tidligere ble 

finaleresultatet lagt til resultatet fra den innledende skytingen (kvalifiseringen), mens 

finalen nå er en separat konkurranse beregnet for å kåre en vinner i mesterskapet. 

Derfor mener styret det er mest naturlig at det er den innledende skytingen som danner 

grunnlag for den ordinære NM-premieringen. 

Lovkomiteens kommentar (gjelder alle forslagene): 

Forslagene gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet og må behandles av 

Forbundstinget. 

 

Behandling: Pål Kristiansen redegjorde for forbundsstyrets forslag. 

I pkt. 1.3.4 (Instruks for kretsstyrenes virksomhet), ble det presisert at siste del av 2. 

setning: «…som oversendes forbundsstyret» skulle strykes og teksten skulle derfor 

være som følger: 

«f. I samarbeid med Breddeidrettskomiteen og lagene, fastsette stevner på terminlisten 

som gir skytterne et variert stevnetilbud i forhold til mesterskap og representasjons-

oppgaver. 

Samordne lagenes stevnesøknader og utarbeide terminliste. I den grad det er 

nødvendig for å unngå stevnekollisjoner skal nabokretser involveres i kretsens 

terminlistearbeid.» 

Følgende representanter hadde ordet: 

Siri Salvesen Nygård, Vest-Agder 

Siri Vaggen Kanedal, Oslo 

Bergsvein Bårdstu, Akershus 

Rune Kanstad, Troms 

Tor Gudmundsen, Troms 

Forslag til endring: Akershus v/Bårdstu foreslo en tilføyelse i nest siste avsnitt i pkt. 

1.3.3.2, slik at det vil lyde slik: «Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets møter. 

Denne skal publiseres på forbundets hjemmeside innen 3 uker.» 

Forslag til endring: Times/Rogalands forslag til ny bestemmelse fra sak 7.5 ble 

foreslått tatt inn i pkt. 1.3.3.2. 
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Vedtak:  
A. Akershus’ forslag til tilføyelse i pkt. 1.3.3.2 ble vedtatt mot 3 stemmer. 

B. Hele forbundsstyrets forslag ble så tatt opp til avstemning, og forslaget ble, med 

tillegg av Akershus’ tilføyelse, enstemmig vedtatt. 

C. Times/Rogalands forslag til tilføyelse i pkt. 1.3.3.2. ble vedtatt med 55 mot 19 

stemmer. 

 

 

Sak 8:  Fastsette kontingent 
 Forbundskontingenten er i dag på kr 300,- pr. klubbmedlem f.o.m. 21 år. 

  

 Forbundsstyrets innstilling:  

Forbundskontingenten for klubbene forblir uendret i tingperioden og beregnes med 

utgangspunkt i kr 300,- pr. klubbmedlem f.o.m. 21 år.  

  

Vedtak:  
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 9:  Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
  

 Langtidsplan 2017-2019/2021 
Styrets forslag til langtidsplan inngikk i sakspapirene til Forbundstinget.  

Gyda Ellefsplass Olssen orienterte om forslaget. 

 

Vedtak: 
Langtidsplanen for 2017 – 2019/21 ble enstemmig vedtatt.  

 

******* 

 

 Langtidsbudsjett 2017 – 2019/21 
Styrets forslag til langtidsbudsjett inngikk i sakspapirene til Forbundstinget. 

Generalsekretær Arild Groven orienterte om forslaget. 

 

 Vedtak: 
Styrets forslag til langtidsbudsjett 2017 – 2019/21 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 10:  Engasjere statsautorisert revisor og fastsette honorar 
 

 Forslagsstiller: Forbundsstyret 
Forslag: Revisjonsfirmaet BDO AS engasjeres som revisor for Norges Skytterforbund 

i tingperioden 2017-2019. Honoraret er beregnet til kr. 85 000,- pr. år. 

 

 Vedtak: 
 Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 11:  Valg 
 

 Forslag fra valgkomiteen: 
 Valgkomiteen fremmet følgende forslag til sammensetning av styre, komiteer og 

utvalg:  

President  Håvard Larsen 

Visepresident  Line Teppdalen 

Leder Breddeidrettskomiteen Kenneth Eikenes 

Leder Toppidrettskomiteen Ingrid Stubsjøen 

Leder Teknisk komité Tom Lauritzen 

Varamedlem 1 Esten Murbreck 

Varamedlem 2 Annette Hovstø 

 

Nestleder Breddeidrettskomiteen Thomas Strøm 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Nils Joten 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Torodd Laffen Solberg 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Paul Otto Vatne 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Maren Galguften Lunsæter 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Asta Kvalbein 

 

Nestleder Toppidrettskomiteen Ole Henrik Gusland 

Komitemedlem Toppidrettskomiteen Svein Roger Stamnestrø 

Komitemedlem Toppidrettskomiteen Vebjørn Berg 

Komitemedlem Toppidrettskomiteen Tor Heiestad 

 

Nestleder Teknisk komité Magnus Strømdal 

Komitemedlem Teknisk komité Kato Nordsveen 

Komitemedlem Teknisk komité Grethe Martinsen 

Komitemedlem Teknisk komité Knut Leer 

 

Leder Kontrollkomite Rune Sørlie 

Medlem  Linda Pettersen 

Medlem  Roy Hjetland 

Varamedlem Hans Kristian Jensrud 

Varamedlem Jan Enevold Brække 

 

Leder Lovkomite Andrew Kennedy Walls 

Medlem  Tove Jacobsen 

Medlem  Helge Stubberud 

Varamedlem  Jørn Lone Rutlin 

Varamedlem  Mette Ellefsen 

 

 Valgkomiteens leder, Tom Cato Karlsen, presenterte komiteens forslag. 

 

  Valget ble så gjennomført i henhold til NSFs lov § 17, pkt. 10: 

 

a) Forbundets president og visepresident 

President:  

Valgkomiteens forslag til president ble enstemmig valgt. 
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Visepresident:  

Valgkomiteens forslag til visepresident ble enstemmig valgt. 

 

b) Lederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité, 

og to varamedlemmer 

Komiteledere:  

Valgkomiteens forslag til komitéledere ble enstemmig valgt. 

 

Varamedlemmer: 

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer til styret ble enstemmig valgt. 

 

c) Nestlederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk 

komité 
Valgkomiteens forslag til nestledere i de 3 komiteene ble enstemmig valgt. 

 

d) 5 utvalgsledere i Breddeidrettskomiteen, 3 medlemmer i 

Toppidrettskomiteen og 3 medlemmer i Teknisk komité 

Valgkomiteens forslag til utvalgsledere og komitemedlemmer ble enstemmig 

valgt. 

 

e) Leder og 2 medlemmer til NSFs kontrollkomité med 2 varamedlemmer. 

Valgkomiteens forslag til leder, medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig 

valgt. 

 

f) Leder og 2 medlemmer til NSFs lovkomité med 2 varamedlemmer:  

Valgkomiteens forslag til leder, medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig 

valgt. 

 

g) Representanter til ting og møter i de organisasjonene forbundet er tilsluttet 
 Tinget vedtok enstemmig at Forbundsstyret gis fullmakt til å peke ut 

representanter og vararepresentanter til ting og møter i de organisasjonene 

forbundet er tilsluttet. 

 

h) Leder, nestleder og 4 medlemmer til NSFs valgkomité med 4 varamedlemmer 

Jan Tore Berg-Knutsen presenterte Forbundsstyrets forslag til ny valgkomite:  

Leder Tom Cato Karlsen 

Nestleder Holger Vilter 

Medlem Stein Otto Strøm 

Medlem Nils Håvard Dahl 

Medlem Knut Bakken 

Medlem Vera Tingsrud 

Varamedlem Magne Østby 

Varamedlem Håvard Ellefsen 

Varamedlem Lindy-Margrete Tennstrand 

Varamedlem Henrik Tvengsberg  

 

Forbundsstyrets forslag til leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer ble 

enstemmig valgt. 

 

********** 

 

 Håvard Larsen takket for tilliten og så fram til å ta fatt som president i forbundet. 
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 Dirigenten, de avtroppende styremedlemmene og administrasjonen ble takket for 

innsatsen, og delegatene fikk honnør for sitt bidrag til konstruktive tingforhandlinger. 

 

  Til slutt ble alle ønsket vel hjem. 

  

 

 

 Dag Olav Rønning 

 Referent 

  

 Protokollen er godkjent: 

 

 

 

 Dato/sted: ……………………………..  Dato/sted: ………………………….. 

  

 

 ………………………………………… ………………………………………

 Helge Kristiansen    Lillian Larsen 


