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54/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i mars 2016 

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 7, 15. mars 2016 godkjennes 

 

   

    

55/15-16 Referat og orienteringssaker 
55.01 Orientering fra fagkomiteene 
Fagkomité rifle: Fantastisk flott innsats av junior-skytterne under 
EM i Tallin. De norske skytterne var på pallen i samtlige øvelser og 
tok hjem 7 medaljer, hvorav 2 gull. Det ble orientert om OL-uttaket 
og NM 50/300m som arrangeres 9.-11. september på 
Terningmoen. 
 
Fagkomité lerdue: Det ble orientert fra NM FITASC Sporting og om 
de kommende NM i Nordic Trap, Compak Sporting og Skeet. Det 
ble videre orientert fra de internasjonale stevnene EM i Compak 
Sporting og WC i San Mario. Det er gledelig å konstatere den store 
oppslutningen og de gode resultatene på ulike stevner i Nordisk 
Trap. Fagkomiteen er i startfasen når det gjelder å tilrettelegge for 
SH-skyttere. 
 
Fagkomité viltmål: VM viltmål arrangeres 16.-22. juli i Suhl, 
Tyskland. Fagkomiteen har tatt ut 4 skyttere til mesterskapet. 
 
Fagkomite pistol: Fagkomiteen rapporterte fra Landsstevnet. 
Fremtidige LS bør legges til et tidspunkt hvor man unngår at 
stevnet avholdes samtidig med konfirmasjoner. 
 
 
55.02 Orientering fra styremedlemmer 
Visepresident Tom Lauritzen har vært dommer under et 
internasjonalt IPC stevne i Hannover og skal også være dommer 
under NM pistol på Ørlandet. Det kommer signaler fra ISSF/IOC 
om nye øvelser etter OL 2016 i Rio. 
Styremedlem Ole Henrik Gusland bistår landslagstrener lerdue og 
forbundets administrasjon når det gjelder støy- og bly problematikk. 
Styremedlem Eli Enerstvedt orienterte fra jentesamlingen i Oslo. 
 
55.03 Orientering fra presidenten 
Presidenten orienterte om OL-uttaket og den siste utviklingen når 
det gjelder Åsland-prosjektet. Han orienterte videre fra årsmøtet i 
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) hvor nyvalgt president i 
Golfforbundet, Marit Vik, ble valgt til leder. 
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56/15-16 Organisasjonsprosessen i NSF 
Det styreoppnevnte organisasjonsutvalget v/Håvard Larsen la frem 
en omfattende utredning med anbefaling om endringer på sentrale 
organisatoriske områder. Dette etter å ha innhentet forslag og 
ønsker både fra organisasjonsledd i NSF og fra enkeltmedlemmer. 
Forslagene var tidligere behandlet i Arbeidsutvalget, som innstilte 
på at at styret skulle vedta forslagene.  
Forbundsstyret fattet følgende vedtak: 
 
56.1 Medlemsservice og datastøtte 
Vedtak: Styret vedtar å ta i bruk NIF IT sine løsninger for 
medlemsservice, datastøtte, arrangementsoppfølging, terminlister, 
resultatoppfølging etc. 
Det legges ikke opp til å legge inne historiske data. Klubbene blir 
ansvarlig for å legge inn klasseføringsresultatene for egne 
medlemmer. 
Person ID i NIF ITs løsninger innføres som unikt ID-nummer pr. 
skytter. 
Denne løsningen blir eneste offisielle løsning for alle grener og 
øvelser fra og med 01. januar 2017. 
Økonomisk ramme for nødvendig skreddersøm av løsninger settes 
til kr. 500 000.- 
 
56.2 SkytterNytt og NSFs Web-løsning 
Vedtak: Styret vedtar å legge ned SkytterNytt på papir fra 
01.januar 2017. 
Fra 2017 blir SkytterNytt en del av web-løsningen med redaktør-
ansvar i Administrasjonen. 
100-lappen som i dag finansierer SkytterNytt brukes til å bedre 
medlemsservice og dataløsninger, samt web-løsningen med 
redaksjonell støtte. 
Det leies inn en web-redaktør på deltid (minimum 50% stilling). 
 
56.3 Funksjonsbeskrivelse sportssjef 
Vedtak: Styret vedtar forslag til oppdatert funksjonsbeskrivelse for 
sportssjefstillingen i NSF. 
 
56.4 Diverse saker til diskusjon i styret 
Følgende saker ble diskutert i styret, uten at det ble fattet vedtak. 
Styret vil senere vedtaks behandle sakene, hvorpå flere av sakene 
vil bli fremmet på Forbundstinget 2017. 
56.4.1 Fagkomiteene 
56.4.2 Fordelingsnøkkelen – ny økonomimodell 
56.4.3 Krets-delegatkonferanse 2017 
56.4.4 Medlemskontingenten 
56.4.5 Ungdomsutvalg  

 FS, GS 
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57/15-16 Godkjenning av Årsregnskap 2015 
Årsregnskap 2015 viser et positivt resultat på kr. 1 297 600.-. 
Løvenskioldbanen fikk et positivt resultat på kr. 394 000,-, mens 
SkytterNytt fikk et overskudd på kr. 833 610.- 
Det var i langtidsbudsjett 2015 lagt til grunn et underskudd på kr. 
1 500 000.- 
Det positive resultatet skyldes i hovedsak følgende forhold: 

 Totalt tildelt ca. 600 000.- mer enn budsjettert over post 2 

 Momskompensasjon ca. 150 000 større enn budsjettert 

 Underforbruk på samtlige fagkomiteer, unntatt SH rifle 

 Underforbruk på Løvenskioldbanen som følge av forsinket 
planprosess 

 Reduserte lønnskostnader fordi Sportssjef ble tilsatt først i 
2016 

 Økte annonseinntekter fra SkytterNytt 
 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at overskuddet disponeres slik: 
Kr. 400 000,- avsettes til utvikling av Løvenskioldbanen 
Kr. 897 600,- tilføres fri egenkapital. 
 
Vedtak: Det fremlagte årsregnskapet godkjennes som 
Årsregnskap 2015 for Norges Skytterforbund. 
 

GS  
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58/15-16 Rifleklubbene i Østfold 
Denne saken er tidligere behandlet av styret, Ref. sak nr. 52/15-16. 
 
Representanter fra rifleklubbene i Østfold hadde bedt om å få lagt 
frem sine synspunkter i styremøtet, da de mente at ikke alle i 
forbundsstyret hadde inngående kunnskap om bakgrunnen for 
søknaden om opprettelse av egen særkrets. 
Rifleklubbene opplever at kretsen ikke legger til rette for utvikling 
av framtidige toppidrettsutøvere. Siden rifleklubbene er i mindretall 
opplever de videre at de ikke får gjennomslag for sine saker i 
kretsstyret eller på kretstinget, noe som skaper stor frustrasjon 
blant tillitsvalgte i klubbene. Rifleklubbene i Østfold har et høyt 
aktivitetsnivå og flere landslagsutøvere kommer fra disse klubbene, 
men satsingen er i fare fordi klubbene ikke får noe hjelp fra 
særkretsen. 
Representantene fra rifleklubbene fremholdt at konfliktnivået i 
kretsen har vært høyt i flere år, noe forbundsstyret må ha kjent til, 
ikke minst fordi sentrale personer fra forbundet har vært til stede på 
diverse kretsting. Til tross for dette, har forbundsstyret ikke tatt 
nødvendig grep for å løse konflikten. Det har nå gått så langt, at 
rifleklubbene ikke ser noen annen mulighet enn å få etablert en 
egen riflekrets i Østfold. 
--------- 
Forbundsstyret har full forståelse for at rifleklubbene finner det 
meget vanskelig å være i mindretall i forhold til kretsstyret og på 
kretstinget. Den treningskulturen som finnes og det arbeidet som 
nedlegges i mange av rifleklubbene er imponerende og 
rifleklubbene fremstår som svært veldrevne med dedikerte 
tillitsvalgte i ledelsen. 
Forbundet, kretser og klubber har sammen et ansvar for at vi ikke 
mister en eneste ildsjel innenfor noen av våre grenretninger. 
 
Skytterforbundet har hovedansvaret for toppidretten og selv om 
særkretsene bør understøtte denne, er den først og fremt en 
forbundsansvar. Forbundet bruker således betydelige ressurser på 
å ivareta de beste rifleskytterne, både på junior og seniornivå. 
Idrettens ulike organisasjonsledd er basert på flertallsdemokrati, 
noe som av og til vil medføre at de som er i mindretall ikke får 
gjennomslag for sine saker. Forbundsstyret kan ikke gå inn og 
sette til side lovlige fattede vedtak i en særkrets. Forbundsstyret 
erkjenner imidlertid at styret burde kommet på banen på et tidligere 
tidspunkt, i et mer aktivt forsøk på å løse opp i motsetningene i 
særkretsen. 
Forbundsstyret har således vurdert søknaden fra rifleklubbene på 
nytt på bakgrunn av den tilleggsinformasjon som ble gitt av 
rifleklubbenes representanter på styremøtet. Styret har etter en 
totalvurdering vedtatt å opprettholde vedtaket slik dette ble vedtatt i 
sak nr. 52/15-16. 
 
Vedtak: Forbundsstyret fattet i sak 52/15-16 følgende vedtak: 
Styret har startet en organisasjonsprosess hvor hele NSF 
evalueres, herunder kretsene. 
 
Det er derfor ikke formålstjenlig å ta stilling til søknaden, før 
organisasjonskomiteens anbefalinger foreligger. 
 
Styret vil imidlertid at rifleklubbene i Østfold involveres i prosessen. 
Videre ønsker styret en dialog med rifleklubbene og kretsstyret 
med mål om å forbedre samarbeidet i kretsen. 
 
Styret opprettholder vedtaket 

FS, GS  
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59/15-16 Kjøreplan/program for Kretslederkonferansen 2016 
Styret foretok en gjennomgang av programmet for 
kretslederkonferansen. Det var påmeldt totalt 29 delegater fra 17 
skytterkretser til konferansen. 
Vedtak: Visepresident Tom Lauritzen leder kretslederkonferansen 
2017. 

TL, GS  

60/15-16 Eventuelt 
60.1 Generalsekretæren la frem en kort økonomisk status pr. mai 
2017. Fagkomiteene ligger innenfor budsjett. Det er en utfordring at 
tildeling av spillemidler over post 2 og 3 foreligger før nå. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
60. 2 Styrets møtedatoer 2. halvår 2016 
Styremøter:  
Mandag 29. august kl. 1400 
Torsdag 6. oktober kl. 1400 
Fredag 25. november kl. 1100 
 
AU-møter 
Torsdag 18. august kl. 1400 
Onsdag 21.september kl. 1400 
Torsdag 10. november kl. 1400 
 

  

AG 


