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MØTE INNKALT AV

Jarle Tvinnereim, Generalsekretær

MØTETYPE

Styremøte

MØTELEDER

Olav K. Vaaje, President

FRA NORGES SKYTTERSTYRE

Olav K. Vaaje, Henning Ivarrud, Jan Åge Gjerstad,
Oddbjørn Meland, Heidi Skaug, Jens Sverre Knutsen,
Kristin Lund og Olav Johan Lystad

FRA ADMINISTRASJONEN

Jarle Tvinnereim, Tor Isak Laugen og Terje Vestvik
Sakliste og innkalling ble godkjent.

Sak 54/2012

Godkjenning av protokoll for styremøte – mai 2012

Styreprotokollen fra styremøte i mai 2012 ble enstemmig godkjent.

Sak 55/2012

Møte med dirigentene for Skyttertinget 2012

Skyttertingets møtedirigenter, Inge Hoff og Svein Furuseth, deltok i møtet. Kjøreplan for
Skyttertinget ble lagt fram og gjennomføringen av Skyttertinget ble drøftet.

Sak 56/2012

Tertialregnskap pr. 30.04.2012

Norges Skytterstyre tar regnskap pr 30.04.2012 til etterretning.

Sak 57/2012

Budsjettjustering august 2012 – private midler

Administrasjonen har utarbeidd forslag til budsjettjustering av private midler 2012.
Budsjettjusteringen gjelder note 4 – Norsk Skyttertidende og note 5 – IT-løsninger for
skytterlag og samlag.

Administrasjonens drøfting:
Note 4 Driftsregnskap for Norsk Skyttertidende
I 2012 blir det 7 utgivelser av Norsk Skyttertidende, mot 8 i 2011. I vedtatt budsjett for 2012 ligger
det til grunn 8 utgivelser. Reise- og oppholdsutgifter er her redusert fra 350.000 i 2011 til 250.000
i 2012. Regnskap for 2011 viser et forbruk på kr 349.023.
Budsjett på kr. 250.000 er helt urealistisk, selv med en reduksjon i antall utgivelser. Statens
reiseregulativ er også justert fra 1. januar 2012, med en økning på nærmere 10 %.
I og med at antall utgivelser er redusert, vil kostnadene til trykking og porto bli lavere enn
budsjettert. I regnskap 2011 var regnskapstall henholdsvis 819.700 for trykking og 449.163 for
porto og distribusjon.
Administrasjonen foreslår å redusere budsjett for trykking med 60.000, og øke budsjett for reiseog oppholdsutgifter med 60.000.
Note 5 IKT-løsninger skytterlag og skyttersamlag
Noten omfatter hovedsakelig inntekter og utgifter knytt til innføring og drift av nytt web basert
administrasjonsprogram og nye nettsider (prosjekt Grasrot).
I Skyttertingets vedtatte budsjett for private midler 2011 er det vist en kostnad på 1.745.000, som
da var planlagt finansiert med kr 750.000 fra lotteriinntekt 2008 og 995.000 fra lotteriinntekt 2011
(budsjett, regnskapstall 692.444). I forbindelse med Skytterstyrets behandling av regnskap 2011
kom det fram at mva. kompensasjon ikke var budsjettert på inntektssiden, og dermed var det
heller ikke budsjettert utgifter som kompensasjonen var tenkt å dekke. Prosjektet var altså
nettobudsjettert. Prosjektets totalkostnad pr. 31.12.2011 var ca. 4,1 mill. kr.
DFS mottok i 2010 kr 630.000 i mva. kompensasjon som ble satt inn på offentlige midler og i 2011
snaut 1 mill. kr. som ble brukt til finansiering av prosjekt Grasrot.
Fram til og med 2011 ga dette følgende finansiering av prosjektet (avrundet):
Lotteriinntekter 2008 og 2011: 1,44 mill. kr
Momskompensasjon 2011:
1,0 mill. kr.
Bruk av fri egenkapital:
1,56 mill. kr
Pr 31.12.2011 var det således en manglende finansiering av prosjektet på ca. 1,6 mill., som ble tatt
fra fri egenkapital. I noter til regnskap 2011 er det forutsatt at oppbygging av fri egenkapital kan
skje ved hjelp av mva. kompensasjon for årene 2012-2014.
Vi forventer nå at samla kostnad med prosjekt Grasrot slik det var planlagt blir ca. 4,4 mill. kr.
Videre utvikling og nye funksjoner skal i framtiden finansieres med ordinære salgsinntekter,
eventuelt med komplettering av ekstra prosjektmidler.
Skytterlagene er heller ikke fakturert for nytt påmeldingssystem. Visst vi antar at 500 skytterlag
bruker løsningen, blir dette ca. 250.000 i inntekter. Påmeldingsløsningen ble først klar 1. mai, og
med bakgrunn i at mange skytterlag allerede har betalt årsavgift for andre løsninger har vi
avventet fakturering av denne.
Administrasjonen foreslår å dekke ekstra kostnader og manglende inntekter med bruk av mva.
kompensasjon i 2012. Resterende mva. kompensasjon settes av til oppbygging av fri egenkapital.
I 2013 og 2014 settes det av mva. kompensasjon til fri egenkapital er på det ønskede nivå.
I mellomtiden legges det fram sak for Norges Skytterstyre på hvor stor fri egenkapital minst skal
være i framtiden.

Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Norges Skytterstyre godkjenner følgende budsjettjustering:

Post

Budsjett
2012

Tekst

Justert
Budsjett

Endring
+=auka utgift/red innt
-= auka inntekt/red utg

Note 4 Driftsregnskap for Norsk Skyttertidende
Porto- og distribusjon

550 000

490 000

-60 000

Reise- og oppholdsutgifter

250 000

310 000

60 000

-1 300 000

-1 200 000

100 000

-

-1 000 000

-1 000 000

Lønnskostnader

100 000

100 000

0

Drifting/vedlikehold nytt system

600 000

600 000

0

Note 5 IKT-løsninger skytterlag og skyttersamlag
Inntekter
Salgsinntekter
Mva. kompensasjon
Utgifter/kostnad

Inventar/ kontormaskiner

0

50 000

50 000

500 000

750 000

250 000

10 000

10 000

0

5 000

5 000

0

Reise- og oppholdsutgifter

60 000

260 000

200 000

Markedsføring

25 000

25 000

0

-

400 000

400 000

Konsulenthonorarer IKT
Kontorekvisita
Telefon og porto

Avsett til fri egenkapital
SUM kontroll

-

2. Det skal ikke kreves inn avgift for påmeldingsløsning i 2012.

Vedtak
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 58/2012

Utbetaling av banebidrag til Stiklestad&Vuku og Verdal Søndre skytterlag

Stiklestad og Vuku skytterlag og Verdal Søndre skytterlag har etter behandling av meldingssak 5 på
ny vært i kontakt med Skytterkontoret vedrørende utbetaling av hele eller deler av det innvilgede
tilskudd på kr. 400.000.
Dette skyldes en svært vanskelig økonomisk situasjon, der lagene har hatt utfordringer med å få
mellomfinansiere det forventede tilskuddet fra DFS. Etter at generalsekretæren skriftlig ga lovnad
om å ta opp igjen saken for styret i august har de nå fått et midlertidig lån.
Skytterlagene har ikke mulighet å klare mellomfinansiering selv.

Administrasjonens drøfting:

Skytterlagene har levert nødvendig dokumentasjon for ferdigstilling av anlegg innen 1. november
2011, og skulle normalt fått utbetalt kr. 400.000 i løpet av første kvartal 2012. På grunn av stor
pågang av søknader er det for tiden et visst etterslep på utbetalinger. Dette i kombinasjon med at
bevilgningene over Statsbudsjettet har vært på samme nivå i flere år må det påregnes en viss
utsetting i utbetaling av bidrag for skytterlagene.
Norges Skytterstyre har med bakgrunn i brev fra skytterlagene datert 8. mars 2012 bedt om at
denne søknaden må prioriteres så snart det er tilgjengelige midler.
Administrasjonen har hatt en dialog med skytterlagene etter dette, der vi har skissert en mulig
deling av banebidraget. Foreløpig ser det ut til at anleggsavdelingen vil bruke mindre på kjøp
tekniske tjenester enn budsjettert, slik at det kan være rom for å betale ut inntil 200.000 i
banebidrag i 2012. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å betale ut hele tilskuddet.
En utbetaling nå vil medføre at utgifter til tekniske og evt. juridiske tjenester må tilpasses
anleggsavdelingens budsjett for 2012. I verste fall kan det bety at kjøp av tjenester må stoppes,
men som nevnt ser det ut til å være rom for en utbetaling på inntil kr. 200.000 i banebidrag til
Stiklestad og Vuku skytterlag og Verdal Søndre skytterlag.

Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Det utbetales kr. 200.000 i banebidrag til Stiklestad og Vuku skytterlag og Verdal Søndre
skytterlag. Summen skal dekkes innenfor anleggsavdelingens budsjett, da primært med
tilsvarende reduksjon i bruk av tekniske tjenester.

Vedtak
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 59/2012

Retningslinjer for budsjettering og regnskap

Fra 1999 har administrasjonen fulgt utkast til budsjetterings- og regnskapsprosess utarbeidet av
daværende styremedlem Olav K. Vaaje.
Administrasjonen har bearbeidet dette utkastet og gjort noen små justeringer, spesielt med tanke
på å tilpasse retningslinjene til Norges Skytterstyres møtefrekvens.

Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Forslag til retningslinjer for budsjettering og regnskap godkjennes.

Vedtak
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 60/2012

Lønnsoppgjøret 2012 med lokale forhandlinger og justering for
Skytterkontorets ledelse

Lønnsoppgjøret for 2012 er avsluttet når det gjelder hovedoppgjøret i staten per 1. mai og
justeringsoppgjøret per 1.juli. Oppgjøret har en ramme på 4,1 %. Alle ansatte har fått et
generelt tillegg på minst 2,8 % gjeldende fra 1. mai. Det er i tillegg avsatt en pott på inntil
1,3 % til lokale forhandlinger, som foregår mellom Skytterkontorets ledelse og
Skytterkontorets personalforening. Disse gjennomføres etter LS.
Presidenten har fullmakt til å forhandle med Skytterkontorets ledelse etter gjeldende
regelverk. Presidenten har nå foretatt disse forhandlingene og resultatet er ført i Bprotokoll.
Sak 61/2012

Feltutvalgets rapport, videre behandling

Feltutvalget har lagt fram sin rapport innen fristen som var 1. juni.

Administrasjonens drøfting:

Administrasjonen mener feltutvalget har lagt fram en grundig rapport om feltskytingens status,
samt flere interessante forslag til tiltak for å øke interessen. De har gjennomført en omfattende
spørreundersøkelse, hvor det er gitt mange gode og interessante tilbakemeldinger fra skytterne.
Utvalgets arbeid har utvilsomt medført et større engasjement om feltskytingens framtid i DFS.
Administrasjonen mener det er viktig at denne diskusjonen fortsetter i skytterlag og samlag, før
man trekker de endelige slutninger for tiltak. Det foreslås derfor at feltutvalgets rapport
oversendes samlagene for en høring på ombudsmøtene. Administrasjonen vil foreslå at det
utarbeides et høringsbrev med bakgrunn i rapporten, der det stilles konkrete spørsmål som
skytterlag og samlag kan debattere. Dette vil medføre at alle skyttersamlag setter feltskyting på
dagsorden, og således diskuterer tiltak i eget samlag for å øke interessen.
Administrasjonen foreslår videre, med bakgrunn i tilbakemeldingene fra ombudsmøtene, at det
utarbeides en handlingsplan for feltskyting som framlegges for Skyttertinget 2013.

Administrasjonen innbyr Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Feltutvalget har avlagt sin rapport om feltskyting til Norges Skytterstyre. Rapporten sendes til
høring i skyttersamlagene høsten 2012. Administrasjonen pålegges å utarbeide et høringsbrev
som framlegges for Skytterstyre i septembermøte. Med bakgrunn i feltutvalgets rapport og
høringen i skyttersamlagene, utarbeides en handlingsplan for feltskyting som framlegges for
Skyttertinget i 2013.

Vedtak
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 62/2012

Program for Norges Skytterstyre under LS 2011

Program for Norges Skytterstyre LS 2012 tas til etterretning.

Sak 63/2012

Ankesaker under Landsskytterstevnet i Voss

Under LS på Voss var det samla 39 protester, av disse vart 8 avviste protester anka inn for
Norges Skytterstyre. Av disse 8 innanka protestene angikk 6 manglende skudd, en
standplassledelse og en bevegelse i NRK-kameraet under skyting.
De 6 protestene som angikk manglende skudd ble alle avvist som følge av at det ikke ble
funnet funksjonsfeil på skiven i noen av tilfellene. Alle enkeltvedtakene ble fattet enstemmig.
Skytter ID-nr. 323550, Anders Leknes, leverte anke på avslått protest, med krav om
omskyting for hele programmet da han mente å ha fått for lite tid til klargjøring før stående
skyting etter å ha skutt om på liggende. I følge skytteren selv ga han klart og tydelig signal om
dette. I følge arrangøren var det ingen som hadde lagt merke til at skytteren ba om lenger
tid.
Under behandling av anken ble skyttere på naboskivene ble kontaktet. De hadde ikke lagt
merke til om vedkommende skytter har gitt tegn.
Vedtak:
Anken avvises.
Skytter ID-nr. 1243757, Roy Yttri, protesterte på at NRK-kamera bevegde seg foran skytter
under skyting av 1. serie (liggende) etter 2. skudd, noe som etter skytters beskrivelse også ga
følgefeil på stå og kne. Protest avvist av arrangøren og anke levert. Arrangøren avviste
protesten i samsvar med tidligere praksis, men har gitt tilbakemelding til NRK om at kamera
vart flytta under serie.
Vedtak:
Anken avvises.

Sak 64/2012

Fastsetting av finalegrense feltskyting

Finalegrensen ble fastsatt til 27 treff. Enstemmig vedtatt.

Meldingssaker
1.
2.
3.
4.
5.

Status LS 2013 Oppdal
Status LS 2014 Sandnes
Status Vadsø skytterlag
Notat fra møte med Sauer mai 2012
Brev til Forsvarsbygg vedrørende Vatneleiren og Gann skytterlag

Orienterings- og drøftingssaker
-

Sak vedrørende klage på driften av Vestre Trysil skytterlag
Sak vedrørende klage på drift og resultat Nordskogbygda skytterlag
Instruks for DFSU
Lohnes vandrepokal i klasse V55, bane

