
 

ORGANISASJONSUTVALGET FORESLÅR ENDRINGER 

Fundamentet for organisasjonsutvalget er at mange tillitsvalgte i Norges Skytterforbund ønsker 

endringer. Det viser alle innspillene organisasjonsutvalget får. En grunnleggende forskjell som ønskes 

er en klar og tydelig endring mot en aktivitetsorientert organisasjon, at den innrettes for 

- å drive aktiviteter 

- å sikre forutsetningene for gjennomføring av aktiviteter 

- å sikre resultater av aktiviteter. 

Norges Skytterforbund bedriver skyting i 4 grener. På samme måte som Norges Friidrettsforbund 

bedriver friidrett i 4 grener (kast, hopp, løp, gang). Det er ett friidrettslandslag, vi bør ha ett 

skytterlandslag. Så er det slik at ingen topp uten bredde, ingen bredde uten topper. 

Hvorfor skal vi endre? 

- Tillitsvalgte og ansatte bruker altfor mye tid på administrative oppgaver 
- Økonomimodellen og faktisk bruk av penger henger ikke helt sammen 
- Fagkomiteene jobber svært forskjellig og deres rolle er allerede under endring 
- Digitaliseringen 
- Funksjonshemmede og Paralympics er i ferd med å bli en integrert del av det sportslige og 

administrative apparatet 
- Vi må bli mer fokuserte i alle organisasjonsledd 

 

Sist uke ble det gjennomført både forbundsstyremøte og kretslederkonferanse. Her kom 

organisasjonsutvalget med flere konkrete forslag til endringer som dels ble besluttet og dels drøftet.  

Medlemsservice og datastøtte 

Alle organisasjonsdeler av Norges Skytterforbund ønsker bedre medlemsservice og datastøtte for å 

bruke mer tid på sporten og skytingen. Rammevilkår er på den ene siden Norges Idrettsforbunds 

systemer, mens lag, kretser og fagkomiteer ønsker støtte for alle typer øvelser.  

SportsAdmin er idrettens verktøy som håndterer medlemsregister, klubbregister etc. I løpet av 2017 
må alle klubber ta dette i bruk, bl.a. for oppdatering av medlemsstatus. Her ligger det allerede en 
løsning med terminlister og påmelding til stevner som med noen tilpasninger bør kunne brukes av 
NSF. SportsAdmin er også knyttet opp mot MinIdrett, som er det enkelte medlems egen side.  
 
Styret besluttet 17.juni at vi skal innføre en felles løsning levert av NIF IT som administrerer 
arrangementer, terminlister, resultatservice, rankinglister, etc. Løsningen ønskes innført fra 01.januar 
2017. Vi håper å ha en demoversjon klar i slutten av september. 
 
SkytterNytt og NSFs web-løsning 
  
Synet på SkytterNytt er ikke overraskende svært forskjellig. Noen er svært opptatt av at SkytterNytt 
kommer ut på papir, og at på web vil de ikke lese det. Det imidlertid nesten alle signaliserer er at 
SkytterNytt redaksjonelt bør legges om. Det tar for lang tid fra stoff produseres til det faktisk er sendt 
ut til medlemmene og at SkytterNytt har fornyet seg for lite. Samtidig tar digitale informasjons-
kanaler mer og mer over og de er langt rimeligere, og ikke minst raskere til å publisere stoffet så 
snart det er produsert.  



 
Administrasjonen i NSF har de siste ukene jobbet meget godt med å gjøre NSFs web-løsning som er 
vesentlig mer intuitiv og ikke minst inneholder svært mye mer informasjon. Det er samme 
teknologiske løsning, men det skal bli mye lettere å finne stoffet. 
 
Styret har besluttet at SkytterNytt flyttes fra papir til pdf på web fra 01.januar 2017. Videre at det 
ytterligere investeres i å bedre innholdet og sørge for bedre redaksjonell støtte. 
 
Fagkomiteene 
 
Endringer for fagkomiteene må besluttes av forbundstinget. Skal det skje må vi starte debatten nå. 
Organisasjonsutvalget foreslår at alle de nåværende fagkomiteene avvikles og at det opprettes 2 nye.  
 
Forslaget går ut på at den ene nye fagkomiteen fokuserer bredde og jobber tett med kretser og 
klubber. Den andre fagkomiteen fokuserer toppidrett. De fire grenene blir representert i begge 
fagkomiteene, men antall medlemmer behøver ikke være likt i de 2 komiteene. Begge komitelederne 
sitter i forbundsstyret. 
 
Dette forslaget ble også fremmet på kretslederkonferansen og det ble gjennomført et gruppearbeid. 
Dette opplever organisasjonsutvalget er starten på en prosess som alle organisasjonsledd skal få 
mulighet til å drøfte de neste månedene. 
 
Fordelingsnøkkelen 
 
Fordelingsnøkkelen til Norges Skytterforbund som er vedtatt på tidligere forbundsting er lite 
hensiktsmessig i forhold til hva som er dagens realiteter. Samtidig ønsker vi ikke å endre dagens 
ordning for midler til breddeaktiviteter.  
 
Det fordeles årlig gjennom fordelingsnøkkelen kr 2 100 000 til fagkomiteene, mens fagkomiteene 
f.eks. i 2016 er tildelt kr 5 250 000 (eksklusiv midler fra OLT). 
 
Neste steg 

De neste 3-4 månedene vil det både bli jobbet med ovenstående temaer og alle de andre temaene 

som ble listet opp i april og som også stod i lederen i SkytterNytt i mai. Organisasjonsutvalget vil delta 

på ulike fagkonferanser (f.eks. pistol og rifle), besøke kretser, osv. Samtidig minner vi om at det er 

styremøte i forbundsstyret i november som vil beslutte hvilke saker de ønsker å fremme for vedtak 

på forbundstinget i april 2017. 

Alle henvendelser, kommentarer og/eller spørsmål sendes til Håvard Larsen, email: 

mail@havardlarsen.net. 

 

         Oslo, 21.juni 2016 

         Håvard Larsen  
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