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Åpning
President Håvard Larsen Ønsket representanter og gjester velkommen til Norges Skytterforbunds
60. ordinære Forbundsting.

Idrettsstyrernedlem Erik Mogens Unaas hilste fra Norges Idrettsforbund. Han gratulerte NSF med
75-årsjubileet og framhevet at Skytterforbundets satsingsområder harmonerer godt med NJFs 4
hovedmål; Flere og bedre klubber, Mer og bedre toppidrett, Livslags idrettsglede, Flere og bedre
anlegg.

President Bernt Brovold hilste fra Det Frivillige Skyttervesen. Han gratulerte NSF med 75-
årsjLlbileet og med de gode internasjonale resultatene som er oppnådd de seinere årene. Han trakk
fram det gode samarbeidet mellom NSF, DFS, Norges Jeger- og Fiskeforbund og Skiskytter
forbundet, særlig rundt bly og miljø, ny våpenlov/forskrift og i anleggspolitikken.

* * * * * * *

Forbundstinget ble arholdt i’ia Intern ett, iiied teknisk hjelp fra Norges Idrett,sforbiind. President
I—lå ‘ard Larsen, de/er a ciclnii,iistrasjonen og dirigenten i’ar tilstede i tinglokalet.
TingJrhandlingene ble gjennomført i programmet Teamns, mens opprop og voteringer ble gjort i
i’erktØyet GoPlenum.

Dagen før forbundstinget ble det a’holdt en delegatkonferanse h’t’orforbundsledelsen samnnen med
delegatene gikk gjennom tingforslagene.

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede representanter
Ved tingets åpning var 7 I stemmeherettigede representanter til stede, registrert via
digitalt opprop. Det var deltakelse fra I 8 av 19 kretser.

Sak 2: Valg av dirigent

Forslag fra Forbundsstyret:
Foibundsstyret foreslo Kirsti Jaråker som dirigent.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til dirigent ble enstemmig vedtatt.

Sak 3: Valg av protokollfører samt to representanter til å
undertegne protokollen

Forslag fra Forbundsstyret:
ProtokoHfører: Dag Olav Rønning
To representanter til å undertegne protokollen: Ida Sofie Vasaasen, Hedmark og Kjell
Jomar Heltne, Sogn og Fjordane.
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Vedtak:
Forhundsstyrets forslag til protokollfører og protokollundertegnere ble vedtatt ved
akkiamasjon.

Sak 4: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 4 a: Godkjenning av innkalling

Innkalling var sendt ut i henhold til den frist som er fastsatt i NSFs lov.

Vedtak:
Innkallingen ble godkjent med 71 stemmer mot 0.

Sak 4 b: Godkjenning av sakliste

Sakliste og nødvendige saksclokumenter var gjort tilgjengelig for delegarene innen den
frist som er fastsatt i NSFs lov.

Vedtak:
Saklisten ble godkjent med 72 stemmer mot 0.

Sak 4 c: Godkjenning av forretningsorden

Forslag fra Forbundsstyret:
1. Tinget ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte protokollføreren.
3. Representanter kan gis ordet 3 ganger i samme sak. Mccl unntak for

innledningsforedrag, settes taleticien til 5 min, første gang og 3 min, andre og 2.
min, tredje gang. Dirigenten kan foreslå avkortning av taletiden og strek for (le
inntegnede talere.

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har I 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 stemmer 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 vedtatt mccl 73 stemmer mot 0.

Sak 5: Behandle forbundsstyrets beretning for 2019 og 2020,
herunder utdeling av hederstegn

Utdeling av hederstegn og plaketter
Ordenskansler Unni Nicolaysen overrakte Hederstegn i gull til Kerstin Bodin med
disse ordene:

PROTOKOLL — Forbundstinget 2021 Side 3



«Forbundsstyret har i år ikke mottatt forslag på kandidater til hederstegn, men har, i
samsvar med Fellesreglernentets art. 1.2.2.5, tredje ledd, vedtatt å hedre Kerstin Bodin,
fra Malmköping i Sverige.

Fellesreglementets art. 1.2.2.5, tredje ledd lyder:
«Hederstegn kan tildeles utenlandske tillitsvalgte som gjennom sitt virke i
internasjonale skytterorganisasjoner i vesentlig grad har bidratt til utvikiing av
internasjonal skyttersport».

Kerstin Bodin er medlem av Malmköping Pistolskytteklubb og la grunnlaget for sin
nasjonale og internasjonale administrative karriere som pistolskytter.

To ganger oppnådde hun å bli verdensmester med luftpistol, i 1978 og 1983, og hun
har en sølvmedalje fra VM 1981. I det året ble hun også europamester, og har en
bronsemedalje i EM fra 1982.

Etter endt aktiv karriere var hun i to perioder medlem av Svenska Sportskytte
fo hundets styre og i to perioder på til sammen 13 år forbundets president. I årene
1996-2009 var hun også medlem av Sveriges Olympiske komité. Fra 1995 og fortsatt
er hun medlem av styret i Sveriges Centralfo ening för Idrottens Frimjande, en
prestisjetung organisasjon i svensk idrett.

I den lange perioden som medlem og president i SSF var hun meget aktiv i Nordisk
Skytteiregion og en ivrig forkjemper for nordisk samarbeid nr viktige vedtak om
skyttersportens utvikling skulle fattes, eller kandidater velges til posisjoner i
internasjonale organisasjoner.

Hun ble selv medlem av ISSFs Judges Committee i 1999 og var komiteens leder og
medlem av ISSFs Council i 12 r.

Fra 2001 var hun medlem av ESCs Presidium og i 8 år en av organisasjonens
visepresidenter. Nå er hun valgt Æresmedlem i ESC.

For sitt formidable internasjonale engasjement tildeles Kjerstin Bodin Norges
Skytterforbunds hederstegn i gull.

Fra Norges Skytterforbunds stiftelse i 1946 har Svenska Skyttesportförbundet vært vårt
forbunds nærmeste samarbeidspartner på den internasjonale arena og Il svenske
tillitsvalgte er gjennom årene tildelt NSFs høyeste utmerkelse, men Kerstin er som
nummer 12 den første kvinne!

Gratulerer Kerstin!»

Kerstin Bodin takket via link fra Sverige. Hun uttrykte at hun var overrasket og glad
over hedersbevisningen. At den kom fra Norge satte hun særlig pris på i og med at hun
hadde tette bånd, både personlig og skytterfaglig, over grensen til nabolandet.

Plaketter

President Håvard Larsen presenterte Tommy SØrensen som mottaker av NSFs plakett.
Tommy Sørensen har vært generalsekretær i Dansk Skytte Union i over 30 år og like
lenge vært en sentral person i det nordiske skyttersamarbeidet. Sørensen takket via link
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fra Danmark og framhevet alle gode mØter med norske skyttere og ledere på
konkurranser både i Norden og ellers i verden.

Plaketter ble delt ut nasjonalt for stor innsats lokalt og på krets- og forhundsplan til, i
alfabetisk rekkefølge:

• Nils Håvard Dahi, Verdal SSL / Nord-Trøndelag Skytterkrets
• Tom Cato Karisen, Røyken og Hurum SL / Buskerud Skytterkrets
• Astrid Lands verk, Porsgrunn PK / Telemark Sky tterkrets
• Arne Morten Nyflt, Gudbrandsdal Sp.sk.
• Svein Roger StamnestrØ, Mysen PL
• Magnus StrØrndal, Trondhjern PK / Sør-Trøndelag Skytterkrets

Hyllest til Arild Groven

President Håvard Larsen hyllet Arild Groven, som gikk av som generalsekretær I.
februar 2021 og over i en stilling som spesialrådgiver. I-Jan hadde da vært
generalsekretær i NSF siden september 2003. Groven korn fra Norges Funksjons
hemmedes ldrettsforbund og tok over den administrative ledelsen i NSF etter at
forbundet hadde vært uten generalsekretær et helt år.

Han satte seg raskt i respekt med sin kunnskap, erfaring og nøyaktighet. Gjennom alle
årene som administrasjonens leder har han vært dedikert i jobben, både faglig og som
en god leder for de ansatte som har vært gitt frihet under ansvar. I hans periode som
generalsekretær har aktiviteten i forbundet økt på flere måter, noe man bl.a. ser at
inntektsbudsjettet er økt fra 9 mill. kroner i 2003 til 33,5 mill, i dag.

Forbundsstyrets beretning for 2019 og 2020

Forhundsstyrets og komiteenes beretning for begge år var oversendt tingdelegatene
sammen med sakspapirene. Behandlingen av styrets økonomiske beretning ble overført
til sak 6, regnskap.

Visepresident Bjørn Harald Vik gikk gjennom styrets beretning og trakk fram disse
hovedpun ktene:

• Pandemien, håndteiing og konsekvenser
• Skyttermessa 2020
• Ekstraordinært ting 2020
• Etablering av NSF Arrangement AS
• Løvenskioldbanen, utvikling og planarbeicl
• Anlegg & miljø — et stort problemområde det styret har etablert samarbeid med

de andre skytterorganisasjonene og startet innhenting av kunnskap

Kornitelecler Tom Lauritzen gikk gjennom Teknisk kornités beretning, hovedpunktene
var:

• Etablere ordning med TD for alle NM og rekordberettiga stevner
• Nye øvelse: T96 og Para Nordisk trap
• Regelverk feltpistol
• Endringer i Fellesreglernentet
• Rådgivning rundt ny våpenlov og tilhørende forskrifter
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Korniteleder Thornas Strøm gikk gjennom Breddeidrettskomiteens beretning,
hovedoinråder var:

• SkytterAdmin 2.0
• Representasjonsutvalgets arbeid med de internasjonale konkurransene, særlig

innenfor feitpistol og Nordisk Trap
• NM-veka 2019 og 2020
• Pandemien og konsekvensene for NM-programmet

Kornieleder Ingrid Stubsjøen gikk gjennom Toppidrettskorniteens beretning,
hovedområder var:

• Rent særforbund
• Toppiclrettsplan
• Viktige prinsipper i arbeidet: Trivsel og utvikling, ærlighet, åpenhet rundt

uttaksregler og uttakspraksis
• Skytterlandslaget: Landslagstrenere for alle grupper, flere unge trenere
• Sportslige hovedmål: Topplasseringer i OL-/PL-Øvelser
• Viktigste konkurranse: OL/PL i Tokyo
• Store utfordringer ifm. begrensningene pandemien har satt for aktiviteten

Stubsjøen påpekte en feil i beretningen for 2019: Tore Brovold vant kongepokalen i
øvelsen OL-trap.

Vedtak:
De framlagte beretningene for 2019 og 2020 ble godkjent med 70 stemmer mot 0.

Sak 6: Behandle forbundsstyrets reviderte regnskap for 2019 og
2020

Regnskap, styrets økonomiske beretning, revisjonsberetning og kontrollutvalgets
beretning for begge år var oversendt tingdelegatene sammen med sakspapirene.

Regnskapet 2019

Dirigenten refererte konklusjonen i revisors beretning.
Kontrollutvalgets leder, Helge Oklen, leste utvalgets beretning.
Generalsekretær Per Iversen gikk på vegne av forbundsstyret gjennom hovedkapitlene
i regnskapet.

Disse hadde ordet:
• Jan Ove Varøystrand, Østfold
• Håvard Larsen, Forbundsstyret

Vedtak:
Regnskapet for 2019 ble godkjent med 68 stemmer for og 4 stemmer mot.

Regnskapet 2020

Dirigenten refererte konklusjonen i revisors beretning.
Kontrollutvalgets leder, Helge Olden, leste utvalgets beretning.
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Generalsekretær Per Iversen gikk på vegne av forburidsstyret gjennom hovedkapitlene
i regnskapet.

Vedtak:
Regnskapet for 2020 ble godkjent med 67 stemmer for og 7 stemmer mot.

Sak 7: Innkomne forslag og saker, inkludert lovsaker

Sak 7.1 Endring av NSFs lov §17 pkt. 14 c)

Forslag fra forbundsstyret:

Forbundsstyret består i dag av president, visepresident, lederne av Bredde
idrettskorniteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk komité, samt 2 varamedlemmer. Det
foreslås å utvide styret med to medlemmer, slik at styret da består av totalt 7
medlemmer og to varamedlemmer.
NSFs lov §21.1 endres iht. vedtaket.

Begrunnelse: Styret skal ha minst ett medlem som på valgtidspunktet er under 26 år.
For å oppfylle dette kravet og videre med tanke på kjønnsfordeling, mener
Forbunclsstyret at det er formålstjenlig å utvide styret med 2 personer. Dette slik at
man også unngår at styret består av et antall medlemmer som utgjør et partall, noe som
kan være uheldig med tanke på avstemminger i styret.

Lovkomiteens kommentar: Det er ingen lovmessige hinder for at forslaget kan
vedt as.

Behandling: Styremecllern Tom Lauritzen redegjorde for styrets forslag.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 72 stemmer for og 3 stemmer mot.

Sak 7.2 Endring i NSFs lov § 21

Forslag fra forbundsstyret:

Følgende bestemmelser i NSFs lov strykes: §2 1.2, 21 .3, 21.4, 2 1.5 og 21 .7.

Begrunnelse: Da det ved «lovrevisjonen» på Tinget i 2019 bl.a. ble ryddet i lovverket
ved at bestemmelser ble flyttet fra loven til Fellesreglementet, ble det ikke eksplisitt
foreslått å fjerne alle gamle bestemmelser i loven. De nevnte lovbestemmelser som
foreslås strøket er nå regulert i Fellesreglementet. Dermed vil §21 bestå av to punkter:

§2 1 . 1: Særforbundets styre
§21 .2: Lovkomité

Lovkorniteens kommentar: Det er ingen lovrnessige hinder for at forslaget kan
vedtas.

Behandling: Styremedlem Tom Lauritzen redegjorde for styrets forslag.
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Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 74 stemmer for og 0 stemmer mot.

Sak 7.3 Endring i Fellesreglementet pkt. 1.2.1.1.

Forslag fra forbundsstyret:

Fellesreglementet pkt. 1.2.1.1, første setning endres slik:

Gjeldende tekst: Bragdrnerkestatuetten i gull, sølv og bronse og Bragdmerke med
diplom er Norges Skytterforbunds høyeste utmerkelse for individuelle
skyteprestasjoner og deles ut av forbundets styre.

Ny tekst: Bragdrnerket med diplom og Bragdmerkestatuetten (bronse, sølv og gull) er
Norges Skytterforbunds utmerkelser til skyttere. Bragdmerkestatuetten i gull er den
høyeste utmerkelse en skytter kan oppnå som aktiv.

Begrunnelse: Dagens tekst er uheldig formulert. Kun Bragdmerkestatuetten i gull er
den høyeste utmerkelsen- fire ting kan ikke være den høyeste.

Lovkomiteens kommentar: Det er ingen lovmessige hinder for at forslaget kan
vedtas.

Behandling: Styremedlem Tom Lauritzen redegj orde for styrets forslag.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 73 stemmer for og 0 stemmer mot.

Sak 8: Fastsette kontingent

Forbundsstyrets innstilling:
Forhundskontingenten for klubbene forblir uendret i tingperioden og beregnes med
utgangspunkt i kr 350,- pr. kluhbmedlem f.o.m. 21 år.

Behandling: Styremedlem Maren Galguften Lunsæter redegjorde for styrets forslag.

Vedtak:
Styrets forslag ble vedtatt med 70 stemmer for og 3 stemmer mot.

Sak 9: Behandle langtidspian og langtidsbudsjett

Langtidspian 2021 - 2024
Styrets forslag til langtidspian inngikk i sakspapirene til Forbundstinget. President
Håvard Larsen redegjorde for planen og arbeidet med den, der en hØring blant kretsene
hadde inngått i prosessen.
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Langtidsbudsjett 2021 - 2024
Styrets forslag til langtidsbudsjett inngikk i sakspapirene til Forbundstinget.
Generalsekretær Per Iversen redegjorde for budsjettet.

Disse hadde ordet:
• Jan Ove Varøystrand, Østfold
• Per Iversen, generalsekretær
• Sverre Ødegård, Oppland
• Anders E. Lund, Østfold
• Nils Håvard Dahl, Nord-Trøndelag
• Håvard Larsen, styret

Vedtak langtidspianen:
Langtidspianen for 2021-2024 ble vedtatt med 70 stemmer for og 4 stemmer mot.

Vedtak langtidsbudsjettet:
Styrets forslag til langtidsbudsjett 202 1-2024 ble vedtatt med 56 stemmer for og 18
stemmer mot.

Sak 10: Engasjere statsautorisert revisor og fastsette honorar

Forslag fra forbundsstyret:
Revisjonsfirmaet BDO AS engasjeres som statsautorisert revisor for Norges
Skytterforhund i tingperioden 2021-2023. Honoraret er beregnet til kr. 110000,- pr. ål..

Disse hadde ordet:
• Øystein Nirisen, Telemark

Vedtak:
Styrets forslag ble vedtatt med 73 stemmer for og I stemme mot.

Sak 11: Valg

Valgkomiteens leder. Nils Håvard DahI, redegjorde for komiteens arbeid. Komiteen
hadde lagt vekt på finne flere yngre krefter og flere kvinner til å fylle vervene og
prioritert kandidater med ledelseserfaring, gjennomføringsevne og som kan
kommunisere. Dahi takket alle som har sagt ja til verv, og som dermed stiller sin tid og
sine krefter til disposisjon for NSF og skyttersporten.

DahI presenterte så valgkomiteens forslag til sammensetning av styret, komiteer og
utvalg for perioden 202 1-23. Komiteens kandidater til de ulike vervene fraingår i
gjennomgangen av valget nedenfor.

Dirigenten foreslo at om det ikke foreslå flere forslag til kandidater enn valgkomiteens,
skulle voteringen foregå ved akkiamasjon, noe tingforsamlingen sluttet seg til. Valget
ble så gjennomført i henhold til NSFs lov § 17, pkt. 14:
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a) Forbundets president og visepresident
President:
Håvard Larsen var foreslått gjenvalgt.

Votering:
Håvard Larsen ble enstemmig gjenvalgt som president.

Visepresident:
Bjørn Harald Vik var foreslått gjenvalgt.

Votering:
Bjømn Harald Vik ble enstemmig gjenvalgt som visepresident.

b) Lederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskorniteen og Teknisk kornité
Leder Breddeidrettskorniteen:
Thomas M. Strøm var foreslått som ny leder. (Han var fungerende leder i
komiteen i siste del av perioden 2019-202 1.)

Votering:
Thomas M. Strøm ble enstemmig valgt som leder av Breddeidrettskomiteen.

Leder Teknisk komité:
Sina Busk var foreslått som ny leder.

Voteri ng:
Sina Busk ble enstemmig valgt som ny leder av Teknisk komit. På grunn av et
ansettelsesforholcl i Skytreiforhundet, tiltrer hun i vervet først når Paralympics
2021 er over. Tom Lauritzen fortsetter som komiteleder til Busk tar over.

Leder Toppidretiskomiteen:
Sin Mortensen var foreslått som ny leder.

Votering:
Sin Mortensen ble enstemmig valgt som ny leder av Toppidrettskorniteen. Hun
tiltrer i vervet etter OL 202 1. Av hensyn til OL-forberedelsene vil Ingrid
Stubsjøen fortsette som komniteleder til OL er over.

c) To styremedlemmer og to varamedlemmer
To styremedlemmer til forbundsstyret
Kai-Aleksander Kristiansen (som medlem 26 år eller yngre) og Amanda Kristine
Hansen var foreslått som nye styremedlemmer.

Votering:
Kai-Aleksander Kristiansen og Amanda Kristine Hansen ble enstemmig valgt som
nye styremedlemmer.
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To vararnedlemmer til forbundsstyret
Sitle Dybveit og Knut Inge Kjesbu var foreslått som nye varamedlemmer.

Voteri ng:
Sille Dybveit og Knut Inge Kjesbu ble enstemmig valgt som bhv. 1. og 2.
varamedlem til forbundsstyret.

d) Nestlederne av Breddeidrettskomiteen, Toppidrettskomiteen og Teknisk
komité
Nestleder Breddeidrettskomiteen:
Liv Kavli var foreslått som ny nestleder.

Votering:
Liv Kavli ble enstemmig valgt som ny nestleder i Breddeidrettskorniteen.

Nestleder Teknisk kornité:
Tom Lauritzen var foreslått som ny nestleder.

Voteri ng:
Tom Lauritzen ble enstemmig valgt som ny nestleder i Teknisk kornité. Som
nevnt ifm. valg av leder i komiteen fortsetter Tom Lauritzen som komiteleder til
Paralympics 2021 er avholdt. Nestledervervet står i mellomtiden uhesatt.

Nestleder Toppidrettskomiteen:
Morten Støen var foreslått som ny nestlecler.

Vote ring:
Morten Støen ble enstemmig valgt SO ny nestleder i Toppidrettskomiteen.

e) 5 utvalgsledere i Breddeidrettskomiteen, 3 medlemmer i
Toppidrettskomiteen og 3 medlemmer i Teknisk komité
5 utvalgsledere i Breddeidrettskomiteen:
Ann Jeanette Brevik (gi.), Kenneth Eikenes (gj.), Rune Kristian Hansen (ny),
Anneline Tangen (gj.) og Ann Cathrine Sverkrno Valleraunet (ny) var foreslått.

Voteri ng:
Ann Jeanette Brevik, Kenneth Eikenes, Rune Kristian Hansen, Anneline Tangen
og Ann Cathrine Sverkmo Valleraunet ble enstemmig valgt som utvalgsledere i
Breddeidrettskomiteen.

3 medlemmer i Toppidrettskomiteen:
Barhro Breivik (ny), Geir Magne Rolland (ny) og Ingrid Stubsjøen (rokering) var
foreslått.

Vote i.i ng:

Barbro Breivik, Geir Magne Rolland og Ingrid Stubsjøen ble enstemmig valgt
som medlemmer i Toppidrettskomiteen. Som nevnt ifm. valg av leder i komiteen
fortsetter Ingrid Stuhsjøen som leder t.o.m. OL i Tokyo. Hennes plass som
komitemedlem står i mellomtiden ubesatt.
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3 medlemmer i Teknisk komite:
Stein Håkon Gundersen (ny), Hanne Skarpodde (ny) og Magnus StrØmdal
(rokering) var foreslått.

Voterin g:
Stein Håkon Gundersen, Hanne Skarpodde og Magnus Strømdal ble enstemmig
valgt som medlemmer i Teknisk kornité.

0 Leder og 2 medlemmer til NSFs kontrollutvalg med 2 varamedlemmer.
Leder:
Helge Olden var foreslått gjenvalgt.

Disse hadde ordet:
• Bergsvein Bårdstu, Akersluis
• Marianne Ullvassveen, Østfold
• Nils Håvard Dahl, valgkomiteen

Marianne Ullvassveen, Østfold foreslo Jan Ole Varøystrand som leder.

Votering:
Helge Olden fikk 46 stemmer
Jan Ove Varøystrand fikk 25 stemmer

Helge Olden ble dermed gjenvalgt som leder i kontrollutvalget.

2 medlemmer:
Linda Pettersen Kjeldsen og Roy Hjetland var foreslått gjenvalgt.

Bergsvein Brdstu, Akershus foreslo Jan Enevold Brække som medlem.

Voteri ng:
Jan Enevold Brække fikk 31 stemmer
Roy Hjetlancl fikk 43 stemmer
Linda Pettersen Kjeldsen fikk 74 stemmer

Linda Pettersen Kjeldsen og Roy Hjetland var dermed gjenvalgt som medlemmer
i kontrollutvalget.

2 varamedlemmer
Bjørn Anton Jakobsen og Line Johansen var foreslått som nye vararnedlemmer.

Votering:
Bjørn Anton Jakobsen og Line Johansen ble enstemmig valgt som hhv. 1. og 2.
varamedlem til kontrollutvalget.

g) Leder og 2 medlemmer til NSFs lovkomité med 2 varamedlemmer:
Leder:
Andrew Kennedy WaIls var foreslått gjenvalgt.

Votering:
Andrew Kennedy Walls ble enstenirnig gjenvalgt som leder i lovkomiteen.
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2 medlemmer:
Tove Jacobsen og Helge Stubberud var foreslått gjenvalgt.

Tove Jacobsen og Helge Stubberud ble enstemmig gjenvalgt som medlemmer i
lovkomiteen.

2 varamedlemmer
JØrn Lone Rutlin (gj.) og Sin Vaggen Kanedal (ny) var foreslått som nye
varamedi e mmer.

Votering:
Jørn Lone Rutlin og Sin Vaggen Kanedal ble enstemmig valgt som hhv. I. og 2.
vararnedlem til lovutvalget.

li) Representanter til ting og møter i de organisasjonene forbundet er tilsluttet
Vote ring:
Tinget vedtok enstemmig at Forbundsstyret gis fullmakt til å peke ut:
- 2 representanter til Idrettstinget
- Representanter til møter i de organisasjoner Skytterforbundet er tilsluttet.

i) Leder, nestleder og 2 medlemmer til NSFs valgkomité med 2 varamedlemmer
Visepresident Bjørn Harald Vik presenterte Forhundsstyrets forslag til valgkomite
for tinget 2023:
Leder Nils Håvard Dahi (gj.)
Nestlecler Maren Galguften Lunsæter (ny)
Medlem Anne Cecilie Falsen Brække (gj.)
Medlem Svein Roger Stamnestrø (ny)

• varamedlem Benedicte Schibbye (ny)
2. varamedlem Morgan Bunes (ny)

Voteri og:
Forbundsstyrets forslag til leder, nestleder, medlemmer og 1 .12. varamedlem ble
enstemmig valgt.

j) Ordenskansler og varakansler
Ordenskansler og varakansler var ikke på valg.

* * * * * * * * *

Oppsummering av valget:
President Håvard Larsen
Visepresident Bjørn Harald Vik
Leder Breddeidrettskomiteen Thomas M. Strøm
Leder Toppidrettskomiteen Sin Mortensen
Leder Teknisk komité Sina Busk
Styremedlem (under 26 år) Kai-Aleksander Kristiansen
Styremedlem Amanda Hansen
Varamedlem i Sille Dybveit
Varamedlem 2 Knut Inge Kjeshu
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Nestleder Breddeidrettskomiteen
Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen
Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen
Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen
Utvalgsleder Breddeidrettskomiteen
Utvalgslcder Breddeidrettskomiteen

Liv Kavli
Ann Jeanette Tornsberg
Kenneth Eikenes
Rune Kristian Hansen
Anneline Tangen
Ann Cathrine Sverkrno Valleraunet

Nestleder Toppidrettskorniteen
Komitemedlem Toppidrettskomiteen
Komiternedlem Toppiclrettskomiteen
Komiternedlem Toppidrettskomiteen

Nestleder Teknisk komité
Komiternedlem Teknisk komité
Komitemedlem Teknisk komité
Komiternedlem Teknisk komité

Leder Kontrolikomite
Medlem
Medlem
1. varamecllem
2. varamedlem

Leder Lovkornite
Medlem
Medlem

• varamedlem
2. varamedlern

Morten Støen
Barbro Breivik
Geir Magne Rolland
Ingrid Stubsjøen

Tom Lauritzen
Stein Håkon Gundersen
Hanne Skarpodde
Magnus Strømclal

Helge Olden
Linda Pettersen Kjeldsen
Roy Hjetland
Bjørn Anton Jakobsen
Line Johansen

Andrew Kennedy Walls
Tove Jacobsen
Helge Stubberud
JØrn Lone Rutlin
Sin Vaggen Kanedal

Ordenskans ler og vara (ikke på valg, nytt valg i 2023)
Ordenskansler Unni Nicolaysen
Vara Erik Stai

Leder valgkomiteen
Nestlecler
Medlem
Medlem
1. varamedlem
2. vararnedlem

Nils Håvard Dahi
Maren Galguften Lunsæter
Anne Cecilie Falsen Brække
Svein Roger StamnestrØ
Benedicte Schibbye
Morgan Bunes

****

Gjenvalgt president Håvard Larsen takket dirigenten, administrasjonen og Kjell Rune
Nondlie i NIF Digital for innsatsen i forbindelse med gjennomføringen av dette
spesielle forbundstinget.
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Han hilste også og takket for innsatsen til de avtroppende styremedlemmene; Tom
Lauritzen. Ingrid Stubsjøen, Asta Kvalbein, Maren Galguften Lunsæter og Esten
Murbreck, samt øvrige utvalg-/kornitemedlemmer som trapper av etter denne
valgperioden.

Presidenten så fram til et samarbeid med gamle og nye tillitsvalgte i to nye år med
mange nye utfordringer. 2021 er både et jubileumsår og et pandemiår som krever
innsats på hver sin måte, men det er enda viktigere å se framover, med utgangspunkt i
forbundets nye langtidspian der ni viktige arbeidsområder er beskrevet. Anlegg og
miljø ble trukket fram som et særlig viktig satsningsområde de kommende årene.

Til slutt ble alle skyttere ønsket lykke til med en ny sesong!

Dag Olav Rønning
Re ferent

Protokollen er godkjent:

Dato/sted: ‘i.. Dato/sted: ..zJ

Icla Sofie asaasen Kjll Jornar Heitne
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