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Åpning 
 

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter 
 

Sak 2: Velge dirigent 

 
Forslag: 

  Kirsti Jaråker 

 

Forbundsstyrets innstilling: 

Forbundsstyrets forslag til dirigent godkjennes. 

 

Sak 3: Velge protokollfører samt 2 representanter til å 

underskrive protokollen 

 
  Forslag: 
  Protokollfører: Dag Olav Rønning 

To representanter til å undertegne protokollen:  

   

Forbundsstyrets innstilling: 

Forbundsstyrets forslag til referent og representanter til å undertegne protokollen 

godkjennes. 

 

 



 

SAKSLISTE – Forbundstinget 2021 – Digitalt Side 3  

Sak 4: A) Godkjenning av innkallingen 

 
  Forbundsstyrets innstilling: 
  Innkallingen godkjennes 

 

B) Godkjenning av saklisten 

 

  Forslag: 
Sak   1: Godkjenning av stemmeberettigede representanter  

Sak   2: Valg av dirigent 

Sak   3: Valg av protokollfører samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

Sak   4: Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 

Sak   5: Forbundsstyrets beretning for tingperioden 2019 og 2020 

Sak   6: Forbundsstyrets reviderte regnskap for 2019 og 2020 

Sak   7: Innkomne forslag og saker, inkludert lovsaker 

Sak   8: Fastsette kontingent 

Sak   9: Langtidsbudsjett og langtidsplan 

Sak  10: Engasjere revisor og fastsette dennes honorar 

Sak  11: Valg 

 

  Forbundsstyrets innstilling: 

  Forbundsstyrets forslag til sakliste godkjennes. 

 

C) Godkjenning av forretningsorden 

 
  Forslag: 

 
1. Tinget ledes av den valgte dirigenten. 

2. Protokollen føres av den valgte protokollføreren. 

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.  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. 

 

 

Forbundsstyrets innstilling: 

Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjenne 
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Sak 5: Behandle Forbundsstyrets beretning for 2019 -2020.

   
  Herunder: Utdeling av Hederstegn 
  Se vedlagte beretning for 2019 - 2020 

 

  Forbundsstyrets innstilling: 
  Den fremlagte beretningen for 2019 - 2020 godkjennes 

 

Sak 6: Behandle Forbundsstyrets reviderte regnskap for  

  2019 og 2020. 
  Se vedlagte årsregnskap for 2019 og 2020 

 
  Forbundsstyrets innstilling: 
  De fremlagte regnskaper for 2019 og 2020 godkjennes 

 

 

Sak 7: Behandle innkomne forslag og saker, inkludert  

  lovsaker 
  Se eget vedlegg 

 

  Forbundsstyrets innstilling: 
  De fremlagte forslagene godkjennes 

 

Sak  8: Fastsette kontingent 
Forbundskontingenten for klubbene beregnes i dag ut fra kr. 350,- per. klubbmedlem 

fom 21 år. 

  

  Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundskontingenten for klubbene forblir uendret i tingperioden og beregnes ut fra 

kr. 350,- per. klubbmedlem fom 21 år. 

   

Sak 9: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
  Se eget vedlegg 

 

  Forbundsstyrets innstilling: 
  Langtidsplan 2021-2024 og langtidsbudsjett 2021-2024, godkjennes. 

 

 



SAKSLISTE – Forbundstinget 2021 – Digitalt Side 5 

Sak 10: Engasjere statsautorisert revisor og fastsette honorar 

Forslag 
Revisjonsfirmaet BDO AS engasjeres som statsautorisert revisor for Norges  

Skytterforbundet i tingperioden 2021-2023. Honoraret er beregnet til kr. 90 000,- per 

år. 

Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyrets forslag godkjennes.

Sak 11: Valg 
Velge representanter for 2 år til følgende tillitsverv. 

a) President og visepresident

b) Lederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité

c) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

d) Nestlederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité.

e) 5 utvalgsledere i Breddeidrettskomiteen, 3 komitémedlemmer i Toppidrettskomiteen

og 3 komitémedlemmer i Teknisk komité.

f) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

g) Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

h) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner Skytterforbundet er

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

i) Valgkomité med leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

j) Ordenskansler for NSF, med varakansler velges for 4 år


