Sakliste – Norges Skytterforbunds ekstraordinære ting 15. august 2020

Sak 1:

Godkjenne de fremmøtte representantene

Sak 2:

Velge dirigent

Sak 3:

Velge protokollfører

Sak 4:

Velge to representanter til å underskrive protokollen

Sak 5.1:

Godkjenne innkallingen

Sak 5.2:

Godkjenne forretningsorden
Forslag til forretningsorden:
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.
7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med
antall stemmer for og imot.

Sak 5.3:

Godkjenne sakliste

Sak 6:

Forslag:
6.1: NSF Arrangement AS
6.2: NSF Løvenskioldbanen AS
6.3: SkytterAdmin 2.0 – Økonomi
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Sak 6.1
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: NSF oppretter fra 1. januar 2021 selskapet NSF Arrangement AS
Begrunnelse: NSF skal i mars 2022 arrangere EM 10 meter i Vikingskipet. Brutto budsjett for EM2022
er 16,5 MNOK, og NSF har allerede fått en grunnfinansiering fra Kulturdepartementet på 5 MNOK.
Forbundsstyret mener imidlertid at det er viktig at forbundet, ved å ta på seg å arrangere EM2022,
men også med tanke på eventuelle fremtidige internasjonale mesterskap/WC i Norge, ikke risikoutsetter breddeidretten innen NSF. Selskapet vil være heleid av NSF med et gjennomgående styre.
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Sak 6.2
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: NSF oppretter fra 1. januar 2021 selskapet NSF Løvenskioldbanen AS
Begrunnelse: Løvenskioldbanen ble gitt til NSF i form av et gavebrev i 1951 og er med sine 175 mål
Norges største sivile skytebane. NSF har som grunneier klare forpliktelser bl.a. med hensyn til
utfordringer knyttet til støy og forurensning. Samtidig ligger det utenfor kjerneoppgaven for et
særforbund å skulle drifte et stort idrettsanlegg. Selskapet vil således være et rent driftsselskap for
fremtidig drift av banen, noe som ikke minst er formålstjenlig i det tilfellet at Regional
Sikkerhetsavdeling blir lokalisert i nærhet av banen og «kompakt Løvenskioldbane» blir realisert.
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Sak 6.3
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag:
1. Forbundskontingenten for klubbene økes fra 1. januar 2021 med kr. 50 per klubbmedlem
f.o.m. 21 år. Forbundskontingenten blir således på kr. 350 per klubbmedlem. Det økte
beløpet øremerkes SkytterAdmin 2.0.
2. Skytterkretsene faktureres i 2020 eller 2021 for et engangsbeløp på til sammen kr. 50
for hvert klubbmedlem f.o.m. 21 år som er medlem i en klubb tilsluttet kretsen. Beløpet
kan betales over to år (i 2020/2021).Pengene øremerkes SkytterAdmin 2.0.
Begrunnelse: Rammeprisen for utvikling av SkytterAdmin 2.0 er på 2,5 MNOK både i 2020 og 2021.
Driftsavtalen med RUBIC er på kr 650 000 eks. mva. per år. NSF må fortsatt betale ca. kr. 100 000 per
år for Min idrett etc. I tillegg vil en ansatt i administrasjonen måte bruke ca. 50% av sin tid knyttet til
SkytterAdmin 2.0 og andre digitale løsninger. Dette utgjør totalt ca. 1,2 MNOK per år. Fra 2022
stipuleres det kostnader til videreutvikling og større oppgraderinger på ca. 1 MNOK per år.
NSF må finansiere dette på en bærekraftig måte, slik at normal drift og vedlikehold ikke spiser av
egenkapitalen. Ved at klubber og skytterkretser gjennom vedtaket bidrar til et spleiselag, slipper NSF
å fakturere klubbene for bruk av løsningene.

