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Åpning
President Håvard Larsen ønsket representanter og gjester velkommen til Norges Skytterforbunds
ekstraordinære forbundsting 2020.

Idrettstyremedlem Erik Unaas hilste fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité. Han framhevet at Skytterforbundet har grunn til å være stolt over sin virksomhet, både
innenfor topp og bredde. Mottoet «Livslang skyteglede» og satsingen på likestilling og inkludering
av paraskyting samsvarer fullt ut med NIFs idrettspolitiske mål.

*******

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 52 stemmeberettigede representanter til stede. Det var
deltakelse fra 12 av I 9 kretser.

Vedtak:
Listen over representanter ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Velge dirigent for tinget utenfor Forbundsstyret

Forslag fra Forbundsstyret:
Forbundsstyret foreslo Kirsti Jaråker som dirigent.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til dirigent ble enstemmig vedtatt.

Sak 3: Velge referent

Forslag fra Forbundsstyret:
Forbundsstyret foreslo Dag Olav Rønning som referent.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 4: Velge 2 representanter til å undertegne protokollen
Forbundsstyret foreslo Hilde M. Olsen, Østre Agder og Magnus Strømdal, Sør-
Trøndelag til å undertegne protokollen.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Sak 5: 1) Godkjenning av innkalling

Invitasjon til det ekstraordinære forbundstinget ble sendt kretsene 2. juli, og offisiell
innkalling ble sendt 31. juli.

Vedtak:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2) 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 mcd 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 votenng.

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.

Lovkomiteen ble pekt ut til å være tellekorps.

3) Godkjenning av sakliste

Vedtak:
Saklisten ble enstemmig godkjent.

Sak 6.1: NSF Arrangement AS

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Forslag: NSF oppretter fra l.januar 2021 selskapet NSF ArrangementAS.

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.
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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 risiko-utsetter breddeidretten innen NSF. Selskapet vil
være heleid av NSF med et gjennomgående styre.

Behandling:
Visepresident Bjørn Harald Vik innledet fra forbundsstyret.

Ingen delegater tok ordet.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6.2: NSF Løvenskioldbanen AS

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 fornrensning. Samtidig
ligger det utenfor kjerneoppgaven for et særforbund å skulle drifte et stort idretts
anlegg. 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..

Behandling:
President Håvard Larsen innledet fra forbundsstyret.

Ingen delegater tok ordet.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6.3: SkytterAdmin 2.0 — Økonomi

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Dirigenten informerte om at forslagsstiller hadde gjort en presisering i forslagets del 2,
slik at «... 2020 eller 2021...» erstattes med «... 2020 og/eller 2021 ...».

Justert forslag:
I. 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 og/eller 2021 for et engangsbeløp på til sammen
kr. 50 for hvert klubbrnedlem f.o.m. 21 år som er medlem i en klubb tilsluttet kretsen.
Pengene øremerkes SkytterAdmin 2.0.
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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. I MNOK per år.

NSF må fmansiere 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.

Behandling:
President Håvard Larsen innledet fra forbundsstyret.

Astrid Landsverk la på vegne av Telemark Skytterkrets fram et alternativt forslag:

Forslag fra Telemark:
I. Punktet beholdes, men beløpet endres til kr. 400,-.
2. Punktet strykes.

Begrunnelse: Hoveddelen av kretsenes inntekter kommer fra medlemmene i kretsenes
klubber. I vår krets og dette er nok tilfelle for flere — fastsettes kontingenten på
kretstingent året før. Altså er kontingenten for 2021 allerede bestemt, endring kan først
skje fra 2022 om ikke kretsen holder ekstraordinært ting.

Vi leser derfor forslagets del 2 som et ønske om forskuttering fra kretsene på midler
som senere skal belastes klubbenes medlemmer.

Det legges ned mye godt arbeid i utviklingen av SkytterAdmin for å tilpasses
brukerne, enten det er kretser, klubber eller utøvere. Et datastystem som dette vil aldri
bli ferdig, og det vil alltid være behov for vedlikehold. Det er sannsynlig at tilbydere
av resultatløsninger som eksempelvis Megalink, SIUS og Kongsberg vil utvikle sine
systemer i årene som kommer, det kan komme nye tilbydere på markedet eller ønske
fra brukerne om mer/endret funksjonalitet. Det er da viktig at SkytterAdmin og API
ene mot andre systemer kan videreutvikles i takt med etterspørsel og behov.

TSK foreslår derfor at del 2 strykes, og at beløpet i del I økes til 400 kr.

Videre behandling:
Følgende delegater hadde ordet:
Erik Halvorseth, Østfold
Jan Enevold Brække, Akershus
Håvard Larsen, forbundsstyret
Astrid Landsverk, Telemark
Henning Harry Thorsen, Rogaland
Paul Otto Vatne, Oslo
Line Johansen, Buskerud
Esten Murbreck, Hedmark
Amanda Hansen, Østfold
Peter Hirth, Buskerud
Nils Håvard Dahl, Nord-Trøndelag
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Vedtak:
Forslagets del I:
Det ble først votert over tilieggsbeiøpets stØrrelse, der forbundsstyret forslag på 50 kr
ble satt opp mot Teiemarks forslag på 100 kr.

Forbundsstyrets forslag fikk 40 stemmer, Telemarks forslag fikk 11 stemmer.

Deretter ble hele del i av forbundsstyrets forslag tatt opp til votering:
Forbundsstyrets forslag, del i ble enstemmig vedtatt.

Forslagets del 2:
Det ble votert over forbundsstyrets forslag, satt opp mot Telemarks forslag om å stryke
denne delen av forslaget.

Forhundsstyret forslag, del 2 ble vedtatt mot 3 stemmer.

* * * * * * * * * *

Håvard Larsen takket på vegne av hele styret dirigenten for innsatsen, og cielegatene for
sitt bidrag til konstriiktive tingforhandlinger.

Til slutt ble alle Ønsket vel hjem.

Dag Olav Rønning
Referent

Protokollen er godkjent:

Dato/sted: . Dato/sted: .

•L
. .

Hilde Man isen Magnüs Strømdal
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