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Åpning 
President Håvard Larsen ønsket representanter og gjester velkommen til Norges Skytterforbunds 

59. ordinære Forbundsting. 

 

Idrettspresident Tom Tvedt hilste fra Norges Idrettsforbund og holdt en inspirerende tale med fokus 

på «Idrettsglede for alle». 

 

Jens Sverre Knutsen hilste fra Det Frivillige Skyttervesen. Han la vekt på at NSF og DSF, sammen 

med Norges Jeger- og Fiskeforbund, utgjorde en viktig allianse overfor myndighetene i 

våpenrelaterte saker. 

 

******* 

 

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.  

 

******* 

 

 

Sak 1:  Godkjenning av stemmeberettigede representanter 
 Ved tingets åpning var 74 stemmeberettigede representanter til stede. Det var 

deltakelse fra 18 av 19 kretser. 

 

 Vedtak: 
 Listen over representanter ble enstemmig godkjent. 

  
Sak 2:  A) Godkjenning av saklisten 
 

 Håvard Larsen informerte om at sak 7.11 og sak 7.13.2 var trukket. 

 

 Vedtak: 
Forbundsstyrets forslag til sakliste 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. 

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. 
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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 Unn Birkeland som dirigent, med Helge Olden som 

meddirigent. 

 

 Vedtak: 
 Forbundsstyrets forslag til dirigent og meddirigent 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: Vera Tingsrud, Akershus og Nils 

Håvard Dahl, Nord-Trøndelag. 

 

 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 Pål Kristiansen og Hederstegn i 

sølv til Øystein Nirisen og Arild Inge Wollan: 
 

Pål Kristiansen ble valgt inn i Nord-Trøndelag skytterkrets i 1996 og har innehatt de fleste 

verv i kretsen, inntil han overtok som leder i 2008, et verv han utførte med entusiasme frem til 

2019.  

 

I år 2000 ble han varamann til fagkomité pistol, og medlem av komiteen i 2008, et verv han 

hadde til 2017 da NSFs nye organisasjon ble vedtatt og fagkomiteene falt bort.  

 

I alle disse årene har han i begge organisasjonsledd tatt hånd om terminlister, resultatlister, 10 

på topplister og rekrutteringsskytingen, samt vært webansvarlig. Han er en sann sliter som 

arbeider mye i det stille. 

 

Han ble tildelt NSFs hederstegn i sølv i 2010. 

 

Øystein Nirisen ble medlem av Porsgrunn Pistolklubb i 1986 og har fra samme år hatt 

tillitsverv i klubben, i flere perioder som leder. 



________________________________________________________________________________ 

PROTOKOLL – Forbundstinget 2019  Side 4 

 

I perioden 1999 – 2008 var han leder og medlem av organisasjonskomiteen for Grenland 

Open, et internasjonalt stevne med stor deltakelse. Han har også fungert i sentrale posisjoner 

under internasjonale mesterskap i Norge, som Nordisk mesterskap og EM luftvåpen. Han ble 

tidlig på 90-tallet medlem av Telemark skytterkrets og var i 10 år, fra 1997 – 2007, kretsens 

leder. Han er fortsatt valgt varamedlem til kretsstyret. 

 

I 2002 ble han valgt til leder av NSFs kontrollkomité, et verv han hadde til 2006. Han fortsatte 

som medlem av komiteen i to år og ble påny valgt til leder i 2008, et verv han hadde til 2017. 

Han satt altså tilsammen 15 år i Kontrollkomiteen, hvorav 13 år som leder. Han utførte sitt 

oppdrag meget nitid og samvittighetsfullt og presenterte for årstingene gjennomarbeidede, 

forståelige rapporter. 

 

Han ble Internasjonal dommer i 2007, og Trener 1 i 2018. 

 

Arild Inge Wollan ble leder for Støren Sportsskytterklubb første gang i 2001 og har siden 

utviklet klubben til en av de mest aktive i Midt-Norge, med stor økning i medlemstall, nytt 

klubbhus og baner både inne og ute. For innsatsen ble han tildelt Midtre Gauldal Idrettspris. 

 

I 2012 ble han kåret til årets Skytterildsjel for sin innsats for pistolskyting på klubb, krets og 

nasjonalt nivå av daværende Komité Opplæring.  

 

Han har markert seg som arrangementsansvarlig for mange stevner, både i felt- og bane-

skyting og har en rekke ganger vært lagleder i nordiske landskamper - feltpistol, vært 

oppnevnt av NSF som TD under NM, og er meget aktiv både som trener og 

dommer/skyteleder.  

 

Han er også en av pådriverne for å blåse liv i lansdelsmatchen i pistol mellom Jämtland og 

Midt-Norge. 

 

President Håvard Larsen overrakte NSFs plakett til Dag Kristiansen, Aron SK og til Ingrid 

Stubsjøen, TIK/forbundsstyret. 

 

******* 

 

Sak 5:  Behandle forbundsstyrets beretning for 2017 og 2018 
 

 Forbundsstyrets og komiteenes beretning for begge år var oversendt tingdelegatene 

sammen med sakspapirene. Beretningene ble gått gjennom side for side av dirigenten. 

 

 Vedtak: 
 De framlagte beretninger for 2017 og 2018 ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 6:  Behandle forbundsstyrets reviderte regnskap for 2017 og 

2018  
 

 Regnskap, revisjonsrapport og kontrollkomiteens rapport for begge år var oversendt 

tingdelegatene sammen med sakspapirene.   

 

Kontrollkomiteens leder, Rune Sørlie, leste opp komiteens rapporter for begge år. 
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 Vedtak: 
 De fremlagte regnskap for 2015 og 2016 ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 7:  Innkomne forslag og saker 
 

 Sak. 7.1 Endring av NSFs lov §17 pkt. 10 h) 
 

 Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

 Forslag: NSFs lov §17, pkt. 10 h) endres slik:   

  

 Dagens tekst:  

Valgkomite med leder, nestleder og 4 medlemmer med varamedlemmer 

  

 Ny tekst:  

Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer.  

 

 Endringen gis virkning fra og med valget på Forbundstinget 2019 

 

 Begrunnelse: Dagens valgkomite består av totalt 10 personer, inkludert vara-

medlemmer. Det store antall medlemmer skyldes at NSF tidligere hadde fire fag-

komiteer og man ønsket den gang å sikre at alle fagkomiteene var representert i 

valgkomiteen. Det var da i praksis slik at medlemmene hadde ansvaret for å finne 

kandidater til sin egen fagkomite. Forslaget fra forbundsstyret oppfyller de kravene 

som er gitt i NIFs lovnorm for særforbund, jf. §17, 10 e) 

 

 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 Håvard Larsen redegjorde for styrets forslag. 

 

 Vedtak: 
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

 

 Sak 7.2 Lovendringer i tingperioden 2019-2021 
 

 Forslagsstiller: Forbundsstyret 

  

 Forslag: Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å oppdatere NSFs lov i samsvar 

med fremtidige lovendringer fattet av NIF. 

 

 Begrunnelse: Lovendringer vedtas på Idrettstinget, men NIF er også gitt myndighet til 

å revidere lovverket i tingperioden. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov 

trer i kraft straks og har virkning selv om NSFs lov ikke er oppdatert. Det blir derfor en 

unødvendig forsinkelse, hvis NSF i slike tilfeller først kan oppdatere sin lov etter 

behandling på eget forbundsting. 

 Dette forslaget er synonymt med forslag i sak 7.1 som ble vedtatt på Forbundstinget i 

2017. 
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 Lovkomiteens kommentar: Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov trer i 

kraft straks. Om tinget gir forbundsstyret denne fullmakt vil styret kunne iverksett 

eventuelle endringer pålagt av NIF på en smidig og effektivt måte og i tråd med NSFs 

lov § 26 (2). 

 

 Behandling: Styremedlem Ingrid Stubsjøen redegjorde for styrets forslag. 

 

 Vedtak: 
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Sak 7.3 Fellesreglementet pkt.1.3.3 flyttes til del II 
  

 Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

 Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.3.3, Instruks for komiteenes virksomhet, flyttes til 

del II. 

 

 Begrunnelse: NSFs lov fastsetter hvilke komiteer forbundet skal ha og dette kan bare 

endres av Forbundstinget. Instruks for den enkelte komite bør imidlertid reguleres i 

Fellesreglementet del II, slik at styret kan justere instruksen når det viser seg 

nødvendig, uten å måtte avvente et tingvedtak. Dette bl.a. for å kunne tillegge 

komiteene nye oppgaver som forbundet må løse i tingperioden. 

 

 Lovkomiteens kommentar: Det er uheldig at instruks for komiteer kan endres under 

tingperioden. Komitemedlemmer kan risikere å få oppgaver som er helt annerledes enn 

da de var valgt inn, også oppgaver de er ikke egnet til. 

  

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

Forbundstinget. 

 

 Behandling: President Håvard Larsen redegjorde for styrets forslag. 

 

 Vedtak: 
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 45 mot 20 stemmer. 

 

 

Sak 7.4 Endring i Fellesreglementet del I pkt. 1.2.1.5 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.2.1.5 tom pkt. 1.2.1.11 flyttes til del II 

 

Begrunnelse: De overordnede bestemmelsene vedrørende Bragdmerket bør bare 

kunne endres etter tingvedtak. Forbundsstyret finner det imidlertid lite formålstjenlig at 

detaljer rundt poengberegning etc. skal måtte tingbehandles. 

 

Lovkomiteens kommentar: Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet 

og må behandles av Forbundstinget. 

 

Behandling: Visepresident Tom Lauritzen redegjorde for styrets forslag. 
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Vedtak: 

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7.5 Endring i Fellesreglementet del I, nytt pkt. 1.2.1.5 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Forslag: Nytt pkt. 1.2.1.5 lyder som følgende: 

Nærmere detaljer vedrørende Bragdmerket reguleres i Fellesreglementet del II 

 

Begrunnelse: Forslaget er en konsekvens av vedtaket i sak 7.4.  

 

Lovkomiteens kommentar: Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet 

og må behandles av Forbundstinget. 

 

Behandling: Visepresident Tom Lauritzen redegjorde for styrets forslag. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7.6 Endring Fellesreglementet pkt.1.4.4.2 vedrørende 

protestgebyr 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Forslag: Første setning endres slik: I nasjonale stevner skal protestgebyret være kr. 

300.-. 

 

Begrunnelse: Protestgebyret har vært uforandret i en årrekke. Internasjonalt er 

protestgebyret tilsvarende kr. 500, men styret velger å foreslå en lavere sats. En økning 

vil også kunne føre til at færre unødvendige protester fremmes. 

 

Lovkomiteens kommentar: Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet 

og må behandles av Forbundstinget. 

 

Behandling: Styremedlem Kenneth Eikenes redegjorde for styrets forslag. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7.7  Fellesreglementet pkt.1.4. Premiering og protestbestemmelser 

flyttes til del II 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.4.2, 1.4.3 og 1.4.4 vedrørende premiering og 

protestbestemmelser flyttes til del II. 
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Begrunnelse: Fellesreglementet del I bør regulere generelle og overordnede forhold, 

mens endringer og tilpasninger på detaljnivå må kunne vedtas av forbundsstyret. 

 

Lovkomiteens kommentar: Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet 

og må behandles av Forbundstinget 

Behandling: Styremedlem Kenneth Eikenes redegjorde for styrets forslag. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets forslag ble vedtatt mot 5 stemmer. 

 

 

Sak 7.8 Fellesreglementet pkt.1.5. 2. Endring av tekst 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.5.2 endres slik: 

 

Dagens tekst: 

Forslag til endring som kan vedtas av forbundsstyret (Del 2) skal være behandlet 

senest på forbundsstyremøte i oktober for å kunne være gjeldende for påfølgende år 

 

Ny tekst: 

Forslag til endring som kan vedtas av forbundsstyret (Del 2) skal være behandlet 

senest på forbundsstyremøte i november for å kunne være gjeldende for påfølgende år.  

 

(Forbundsstyret la på tinget fram den ovenstående, justerte versjonen av forslaget. Det 

opprinnelige forslaget, som var sendt ut med sakspapirene, lød som følger:  

«Forslag til endring som kan vedtas av forbundsstyret (Del 2) skal være behandlet 

senest på forbundsstyremøte i november for å kunne være gjeldende for påfølgende år. 

Dersom forbundsstyret vedtar endringer innen et kalenderår, skal disse tydelig 

annonseres på forbundets hjemmeside og ikke tre i kraft før minimum 1 måned etter 

annonseringen.») 

 

Begrunnelse: Forbundsstyret avholder årets siste møte i oktober eller i november, som 

er det møtet der endringer i Fellesreglementet for kommende år senest vil bli 

behandlet. 

 

Lovkomiteens kommentar: Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet 

og må behandles av Forbundstinget. 

 

Behandling: Visepresident Tom Lauritzen redegjorde for styrets forslag, inkludert den 

endringen som var gjort i forslagsteksten. 

 

Disse hadde ordet: 

Bergsvein Bårdstu, Akershus 

Tom Lauritzen, Forbundsstyret 

Andrew Walls, Lovkomiteen 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets justerte forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 7.9 Oppgavefordeling innen Breddeidrettskomiteen (BIK) 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Forslag: Instruks for BIK er regulert i Fellesreglementet pkt. 1.3.3.2. Styret foreslår 

noen endringer av oppgavefordelingen innen BIK i forhold til det som lå til grunn ved 

tingvedtak om ny organisasjonsstruktur i 2017: 

- Anleggsutvalget som nå, med sterkere fokus på SkytterAdmin 

- Ungdomsutvalget som nå 

- Utdanning og opplæringsutvalget utvides med ansvar for dommerutdanningen (fra 

ARD) 

- Arrangementsutvalget vil omfatte å utvikle NM-arrangementene, utvikle og holde 

vedlike en arrangementshåndbok, støtte NM-arrangørene og overordnet ansvar for 

terminlisten 

- Representasjonsutvalget vil omfatte internasjonal representasjon som ikke er TIK, 

bl.a. Nordisk Trap, feltpistol-skyting, PPC 1500 og veteranrepresentasjon 

- Informasjonsutvalget utgår 

 

(Forbundsstyret la på tinget fram denne justerte versjonen av forslaget. Justeringene 

fra det forslaget var sendt ut med sakspapirene, omfattet noen mindre språklige 

justeringer, samt at «veteranrepresentasjon» var føyd til i omtalen av 

Representasjonsutvalget.) 

 

Begrunnelse: Endringsforslagene er basert på erfaringer med ny komitestruktur i 

tingperioden og vil sørge for en mer formålstjenlig fordeling av oppgaver internt i 

BIK. 

 

Lovkomiteens kommentar: Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet 

og må behandles av Forbundstinget. 

 

Behandling: Styremedlem Kenneth Eikenes redegjorde for styrets forslag, inkludert 

de endringene som var gjort i forslagsteksten. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets justerte forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7.10 Fellesreglementet pkt.1.3.4 Endring av instruks for kretsene 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Forslag: Fellesreglementet pkt. 1.3.4 endres slik: 

 

Dagens tekst: 

 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 

 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. 
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 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 

representasjonsoppgaver. 

  Samordne lagenes stevnesøknader og utarbeide terminliste. 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. 

 

Ny tekst: 

 a) Stimulere til samarbeid mellom lagene i kretsen. 

 b) Anbefale opprettelse og nedleggelse av lag 

 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. 

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

 f) Samordne og godkjenne lagenes stevnesøknader og kvalitetssikre terminlisten. 

 g) Forestå den regionale opplæring av idrettsfaglige og administrative tillitsmenn 

i samsvar med forbundets planer. 

 h) Formidle 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. 

 

Begrunnelse: Flere kretser har ytret ønske om endringer i instruksen som gjør at denne 

blir mer i samsvar med de oppgaver som kretsene faktisk utfører. 

 

Lovkomiteens kommentar: Forslaget gjelder endring av del 1 av Fellesreglementet 

og må behandles av Forbundstinget. 

 

Behandling: Styremedlem Ingrid Stubsjøen redegjorde for styrets forslag.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets justerte forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7.11 Antall skytterkretser i NSF 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Behandling: Forslagsstiller hadde før tingets start meldt at de trakk forslaget. 
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Sak 7.12 Ansvar for konkurransereglement flyttes til Teknisk komite 

(TK) 
 

Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 

Forslag: Ansvar for konkurransereglement legges til TK, med forbundsstyret som 

vedtaksmyndighet. 

 

Begrunnelse: Det er, etter styrets mening, mer formålstjenlig at ansvar for regelverk 

flyttes fra Breddeidrettskomiteen (BIK) til TK og da slik at endelig godkjenning av 

regelendringer vedtas av forbundsstyret. TK har bredere dommerkompetanse for alle 

grener og løsningen vil også redusere antall oppgaver i BIK. 

 

Lovkomiteens kommentar: I dag har både den utarbeidende organ (BIK) og den 

godkjennende organ (TK) dommerkompetanse i forbindelse med regelendringer. 

Endringsforslaget betyr da at det stilles tilsvarende krav til Forbundsstyret om at det 

finnes dommere fra alle grener i styret. 

 

Behandling: President Håvard Larsen redegjorde for styrets forslag. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 45 mot 25 stemmer. 

 

 

Sak 7.13.1 Kvalitetssikring av konkurransereglement 

Sak 7.13.2 Lovkomite - benytte kompetanse 
 

Forslagsstiller: Telemark Skytterkrets 

 

Behandling:  

Del 1: Astrid Landsverk meldte på vegne av kretsen at de etter vedtaket i 7.12 trakk 

forslaget.  

Del 2: Forslagsstiller hadde før tingets start meldt at de trakk forslaget. 

 

 

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 2019-2021/2022 
Styrets forslag til langtidsplan inngikk i sakspapirene til Forbundstinget. Dirigenten 

gikk gjennom planen punkt for punkt. 
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Disse hadde ordet: 

Bergsvein Bårdstu, Akershus; angående manglende fokus på arrangementer, bl.a. den 

planlagte EM-søknaden, og ønske om større innsats i arbeidet med å gjøre 

skyttersporten mer synlig i media 

Nils Håvard Dahl, Nord-Trøndelag; språklig kommentar 

Morten Aakre, Telemark; savnet omtale av FITASC- og PPC-mesterskap i kapitlet om 

toppidrett 

Håvard Larsen, president; Forbundsstyret vil sørge for at innspillene som kom, skulle 

blitt tatt hensyn til i utformingen av den endelig versjonen av langtidsplanen. 

 

Vedtak: 
Langtidsplanen for 2019 – 2021/22, med de innspillene som kom under tingets 

behandling av planen, ble enstemmig vedtatt.  

 

******* 

 

 Langtidsbudsjett 2019-2021/22 
Styrets forslag til langtidsbudsjett inngikk i sakspapirene til Forbundstinget. 

 

Disse hadde ordet: 

Bergsvein Bårdstu, Akershus; spurte om omfanget av de budsjetterte sponsormidlene, 

og etterspurte en egen post for støtte til NM-arrangører. 

Arild Groven, generalsekretær 

Håvard Larsen 

 

 Vedtak: 
Styrets forslag til langtidsbudsjett 2019-2021/22 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 10:  Engasjere statsautorisert revisor og fastsette honorar 
 

 Forslagsstiller: Forbundsstyret 

 
Forslag: Revisjonsfirmaet BDO AS engasjeres som statsautorisert revisor for Norges 

Skytterforbund i tingperioden 2019-2021. Honoraret er beregnet til kr. 90 000,- pr. år. 

 

 Vedtak: 
 Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

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 Bjørn Harald Vik 

Leder Toppidrettskomiteen Ingrid Stubsjøen 

Leder Teknisk komité Tom Lauritzen 



________________________________________________________________________________ 

PROTOKOLL – Forbundstinget 2019  Side 13 

Varamedlem 1 Esten Murbreck 

Varamedlem 2 Maren Galguften Lunsæter 

 

Nestleder Breddeidrettskomiteen Thomas Strøm 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Ann Jeanette Tornsberg 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Kenneth Eikens 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Arne Hjelmeseter 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Anneline Tangen 

Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen Herman Rummelhoff 

 

Nestleder Toppidrettskomiteen Ole Henrik Gusland 

Komitemedlem Toppidrettskomiteen Svein Roger Stamnestrø 

Komitemedlem Toppidrettskomiteen Ann Cathrine S. Walleraunet 

Komitemedlem Toppidrettskomiteen  

 

Nestleder Teknisk komité Magnus Strømdal 

Komitemedlem Teknisk komité Kato Nordsveen 

Komitemedlem Teknisk komité Gyda Ellefsplass Olssen 

Komitemedlem Teknisk komité Knut Leer 

 

Leder Kontrollkomite  

Medlem  Linda Pettersen 

Medlem  Roy Hjetland 

Varamedlem Kjell Åke Lappen Andresen 

Varamedlem Jan Enevold Brække 

 

Leder Lovkomite Andrew Kennedy Walls 

Medlem  Tove Jacobsen 

Medlem  Helge Stubberud 

Varamedlem  Jørn Lone Rutlin 

Varamedlem  Mette Ellefsen 

 

Ordenskansler og vara (for 4 år, nytt valg i 2023) 

Ordenskansler Unni Nicolaysen 

Vara Erik Stai 

 

 Valgkomiteens leder, Tom Cato Karlsen, presenterte komiteens forslag. Komiteen 

hadde to endringer/suppleringer til den framlagte innstillingen: 

- Asta Kvalbein erstatter Bjørn Harald Vik som leder i Breddeidrettskomiteen 

- Helge Olden foreslås som leder i Kontrollkomiteen 

 

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

 

a) Forbundets president og visepresident 

President:  

Siri Salvesen Nygaard foreslo Line Teppdalen til vervet som president. 

 

Disse hadde ordet: 

Tom Cato Karlsen 

Nygaard 

Kenneth Eikenes, Forbundsstyret 

Nils Håvard Dahl, Nord-Trøndelag og Valgkomiteen 
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Olav Handeland, Oslo 

Line Teppdalen, Forbundsstyret 

 

Avstemningsresultat: 

Håvard Larsen 42 stemmer, Line Teppdalen 30 stemmer, 2 stemmer var blanke. 

Håvard Larsen var dermed valgt som president. 

 

Visepresident:  

Pål Kristiansen, Nord-Trøndelag foreslo Bjørn Harald Vik til vervet som 

visepresident.  

 

Avstemningsresultat: 

Line Teppdalen 36 stemmer, Bjørn Harald Vik 36 stemmer, 2 stemmer var blanke. 

 

Det måtte dermed gjennomføres en ny avstemning: 

Bjørn Harald Vik 40 stemmer, Line Teppdalen, 34 stemmer. 

 

Bjørn Harald Vik var dermed valgt som visepresident. 

 

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 

- Breddeidrettskomiteen: Valgkomiteens forslag til utvalgsledere i 

Breddeidrettskomiteen ble enstemmig valgt.  

- Toppidrettskomiteen: Karoline Hansen, Møre og Romsdal, foreslo Christian 

Holstad Lilleng til den ledige plassen som medlem i komiteen. 

Valgkomiteens forslag, supplert med forslaget fra Møre og Romsdal SK, til 

medlemmer i Toppidrettskomiteen ble enstemmig valgt. 

- Teknisk komite: Valgkomiteens forslag til medlemmer i Teknisk komite 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 muter i de organisasjonene forbundet er tilsluttet 
Tinget vedtok enstemmig at Forbundsstyret gis fullmakt til a peke ut 
representanter og vararepresentanter til ting og mater i de organisasjonene 
forbundet er tilsluttet. 

h) Leder, nestleder og 2 medlemmer til NSFs valgkomite med 2 varamedlemmer 
Dirigenten presenterte Forbundsstyrets forslag til ny valgkomite: 
Leder Nils Havard Dahl 
Nestleder Holger Hanssen Vilter 
Medlem Siri Mortensen 
Medlem Anne Cecilie Brwkke 
Varamedlem Tom Cato Karlsen 
Varamedlem Barbro Breivik 

Forbundsstyrets forslag til leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer ble 
enstemmig valgt. 

i) Ordenskansler og vara (for 4 fir, nytt valg i 2023) 
Forbundsstyrets forslag til ordenskansler og varakansler ble enstemmig valgt. 

********** 

Havard Larsen takket pa vegne av hele styret dirigenten og administrasjonen for 
innsatsen, og delegatene for sitt bidrag til konstruktive tingforhandlinger. 

Til slutt ble alle onsket vel hjem. 

Dag Olav Ronning 
Referent 

Protokollen er godkjent: 

Dato/sted: ,,26tfeenw 

/7.z? i.&( 
Vera Tingsrud 

Dato/sted: 

Nils Havard Dahl 
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