DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

MØTEREFERAT

21.-22. OKTOBER

RICA AIRPORT HOTELL
GARDERMOEN

MØTE INNKALT AV

Jarle Tvinnereim, Generalsekretær

MØTETYPE

Styremøte

MØTELEDER

Olav K. Vaaje, President
Olav K. Vaaje, Henning Ivarrud, Heidi Skaug, Oddbjørn
Meland, Jens Sverre Knutsen, Kristin Lund (kun mandag
22) og Olav Johan Lystad. Jan Åge Gjerstad melde forfall,
Hilde Lunden Lang-Ree møtte for Gjerstad.

FRA NORGES SKYTTERSTYRE

FRA ADMINISTRASJONEN

Varamedlemmer til Norges Skytterstyre var til stede uten
stemmerett: Torben Knudsen, Jan Håvard Refsethås, Leiv
Reksten, Kenneth Stubstad, Unni Bjarkøy og Barthold
Hals (søndag 21.). Hals hadde stemmerett søndag 21. som
varamedlem for Kristin Lund.
Jarle Tvinnereim og Terje Vestvik. Viktor Storsveen var
til stede under en orienteringssak angående Norsk
Skyttertidende i framtid, hvor styret ga signaler til
administrasjonen.
Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

ANMERKNING

Sak 77/2012

Styret drøftet, før man gikk til den ordinære sakslisten,
strategien videre i forbindelse med Regjeringens forslag til
kutt på 6,2 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2013.

Godkjenning av protokoller for styremøtet i september og det
ekstraordinære telefonmøtet 3. oktober

Protokollene fra styremøtet i september og det ekstraordinære telefonmøte 3. oktober
ble enstemmig godkjent.

Sak 78/2012

Tidspunkt for LS 2013

LS- utvalget var samlet 1. oktober i forbindelse med mandatet som ble gitt fra Norges
Skytterstyre i september. LS-utvalget er samstemte i at LS bør avsluttes på fredag slik det
ble gjort i år på Voss.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Landsskytterstevnet 2013 avholdes i perioden fra torsdag 1. august til fredag 9.august

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 79/2012

NC-komité

I retningslinjer for NC-komité framkommer det at komiteen skal bestå av tre medlemmer,
to fra Skytterkontoret og en representant for de aktive som alle velges av Norges
Skytterstyre. I følge regelverket er funksjonstiden to år.
Økonomisjef Tor Laugen har i mange år vært medlem av NC-komiteen og har bedt om å bli
fritatt fra dette vervet. Administrasjonen foreslår at Geir Finstad går inn i komiteen i
stedet for Laugen.
De siste årene er det Knut Bråthen fra Kongsberg som har representert de aktive i NCkomiteen. Administrasjonen vil foreslå at Pål Øyvind Ørmen settes inn som ny
representant for de aktive. Ørmen er for tiden landslagets tillitsvalgte, og representerer
blant annet skytterne i LS-utvalget. Administrasjonen ser det som hensiktsmessig at
funksjonen som tillitsvalgt for landslagsskytterne og medlem i NC-komiteen følger
hverandre.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norgescupkomiteen gis følgende sammensetning for sesongen 2013:
Toni Hovdedalen, Geir Finstad og Pål Øyvind Ørmen.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 80/2012

Langtidsplan 2012-2016 - Plan for gjennomføring av tiltak

Skyttertinget behandlet Langtidsplan 2012 – 2016 i sak 6, og fattet følgende vedtak:
Det frivillige Skyttervesens Langtidsplan for perioden 2012-2016 godkjennes. Ved rullering
av planen skal den sendes ut til høring og fremmes for Skyttertinget i 2014. Enstemmig
vedtatt.
Styret behandlet videre oppfølging av planen i styresak 75/2012, og vedtok da at
administrasjonen legger fram plan for gjennomføring av tiltak (tiltaksplan) på neste
styremøte
Administrasjonen har siden forrige møte ferdigstilt verktøy som brukes til gjennomføring
av planen.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar foreløpig plan for gjennomføring av tiltak i Langtidsplan 2012 –
2016 til etterretning.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 81/2012

Revidert tildelingsnotat vedrørende søknad og tildeling av LS

Skyttertinget vedtok i sak 4/2009 at tildelingsvedtaket skulle gjøres enklere i formen.
Viktige forutsetninger/betingelser som tidligere har stått i vedtaket skulle i stedet
beskrives i eget tildelingsnotat fra Norges Skytterstyre. Norges Skytterstyre vedtok siste
revisjon av tildelingsnotatet i sitt styremøte i april 2010 (sak 37/2010).
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
1. Norges Skytterstyre vedtar revidert notat ”Forutsetninger/betingelser for arrangement
av Landsskytterstevnet”.
2. Notatet skal presenteres potensielle søkere av arrangement av LS.
3. Det skal vises til notatet og avtale mellom DFS og arrangør i Skyttertingets vedtak ved
tildeling av LS.
4. Ved inngåing av avtale mellom DFS og valgt LS-arrangør skal notatet gjennomgås med
arrangøren.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 82/2012

Avtale mellom DFS og LS-arrangør

Mal for avtale mellom DFS og LS-arrangør ble vedtatt av styret i sak 101/2011.
Administrasjonen ønsker å foreslå en endring av punkt vedrørende kommersielle
rettigheter i avtalen.
Slik punktet er formulert nå vil selv mindre avtaler med lokale selskap kunne stå i veien for
større avtaler med landsdekkende selskap som DFS eventuelt måtte inngå.
Gjeldende formulering er følgende:
5. Kommersielle rettigheter
Arrangøren har enerett til all lokal reklame og sponsorvirksomhet. Arrangøren skal likevel
ta omsyn til de avtalene DFS har med Forsvaret og NRK.
(DFS kan – etter nærmere drøftelse med arrangøren – inngå egne avtaler om sponsing av
TV-sendinger med landsdekkende bedrifter som ikke samtidig har en lokal forankring og
som det er naturlig at arrangøren selv benytter).
Administrasjonen foreslår at punktet endres til:
Arrangøren har enerett til all reklame og sponsorvirksomhet. Arrangøren skal ta omsyn til
de avtalene DFS har med Forsvaret og NRK, og inntil to kommersielle samarbeidsavtaler
som DFS eventuelt har med landsdekkende bedrifter som kan komme i konflikt med lokale
avtaler. Kommersielle samarbeidsavtaler skal gjøres kjent ved inngåelse av denne avtale.
Utover dette kan DFS etter nærmere drøftelse med arrangøren – inngå egne
samarbeidsavtaler om økonomisk støtte og reklame på storskjerm som ikke kommer i
konflikt med avtaler som arrangøren selv har inngått.
Dette vil gi rom for inngåelse av større nasjonale avtaler som går over lengre tid, i tillegg
til mindre avtaler som kan komplettere arrangørens egne sponsoravtaler. Det kan her
diskuteres om samarbeidsavtalene skal være kjent ved inngåelse av avtalen som foreslått,
eller om DFS kan tegne slike avtaler nærmere opp imot arrangementet. En senere
reservasjon vil da kunne skape problem for arrangørens arbeid med sponsoravtaler.
Endringen blir gjort gjeldende fra og med 2017, og innarbeides i Handbok for LS som
sendes til potensielle søkere på LS 2017. Det kan også bli aktuelt å ta dette opp med de
forestående års arrangører, men da må slike avtaler først avklares med arrangør.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner revidert avtale mellom DFS og LS-arrangør.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 83/2012

Finansiering av bokprosjekt – Landsskytterstevnet 120 år

Norges Skytterstyre godkjente i ovennevnte sak framlagte konsept ”120 år med
Landsskytterstevnet” innenfor en økonomisk ramme på 1.2 mill inkludert mva.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Bokprosjektets totale inntekter og utgifter innarbeides i budsjettet for private midler for
2013. Kostnader som påløper i 2012 aktiveres. Aktiverte kostnader resultatføres i 2013
sammen med prosjektets øvrige inntekter og kostnader.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 84/2012

Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber .22

Sauer 200 STR er i sin kal .22 versjon et for stort og tungt våpen for de minste skytterne.
Dette har vært tilbakemeldinger til salgsavdelingen ved Skytterkontoret over lengre tid.
Etter henvendelse fra DFS til Sauer har Sauer testet ut muligheten for en lettere utgave av
kal. 22 Sauer Junior. Den opprinnelige beholdes. Sauer har testet dette og kommet fram til
et løp som alene gir en vektreduksjon på minst 0,5 kg. Vektreduksjonen flytter
tyngdepunktet ca. 3 cm nærmere skytteren.
Våpenet er presisjonstestet på 100m (både av Sauer og Skytterkontoret) med meget
positivt resultat. Administrasjonen mener dagens regelverk for tillatte våpen i
rekrutteringsklassene, Skytterboka pkt. 6.340, er slik utformet den nye modellen faller
innenfor allerede gjeldende reglement. Tillegg i Skytterboka er derfor strengt tatt ikke
nødvendig. Skytterboka pkt 6.144a som beskriver reglementet for løp til Sauer gjelder for
senior- og veteranklassene. Dersom Rekruttmodellen skal kunne brukes generelt i DFS, må
det tilføyes et punkt om at for Sauer 200 STR Rekruttmodell er korteste tillate løpslengde
50. Det vil da ikke være nødvendig å endre pkt. 6.340.
Dagens reglement gir heller ingen opplysninger om at Sauer Junior modell er godkjent til
bruk i DFS. Et tillegg som konkret godkjenner og tillater Junior- og Rekruttversjonen synes
derfor gunstig mht å synliggjøre at dette er godkjente versjoner i DFS.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Skytterboka gis følgende innhold:
6.410 Skjefter
Godkjente skjefter til Sauer 200 STR er original modell og Junior modell.
6.430 Kal. .22.
Sauer 200 STR i kaliber .22 i originale versjoner med 5-skudds magasin kan benyttes
innendørs og på 100 m. Sauer 200 STR Rekrutt modell i kaliber .22 i original versjon tillates

benyttet i rekrutteringsklassene.
Jens Sverre Knutsen fremmet følgende forslag:
Skytterboka gis følgende innhold:
6.144 Løp
Ny setning: For Sauer STR 200 Rekruttmodell i kaliber .22 er korteste tillatte løpslengde 50
cm.
6.410 Skjefter
Godkjente skjefter til Sauer 200 STR er original modell og Junior modell.
6.430 Kal. .22.
Sauer 200 STR i kaliber .22 i originale versjoner med 5-skudds magasin kan benyttes
innendørs og på 100 m.

Vedtak
Jens Sverre Knutsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 85/2012

Regnskap pr. 31.08.12

Administrasjonen la fram regnskap for private og offentlige midler pr 31.08.2012, samt
spesifikasjon av hovedpostene for regnskapet for offentlige midler.
Vedtak
Norges Skytterstyre tar fremlagte regnskap pr 31.08.2012 til etterretning. Enstemmig
vedtatt.

Sak 86/2012

Møteplan for Norges Skytterstyre 2013

Norges Skytterstyre vedtar følgende møteplan for 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Mandag
Søndag-mandag
Lørdag-søndag

28. januar
11. mars
22. april
1. august
23. september
27.-28. oktober
7.-8. desember

Endelig møtested bestemmes ved innkalling.

Oslo/Gardermoen
Oslo
Oslo
Rica Skifer Hotel, Oppdal
Oslo
Oslo/Gardermoen (vara innkalles)
Oslo

Sak 87/2012

Representasjon for Norges Skytterstyre 2013

Norges Skytterstyre vedtar følgende representasjon for 2013:
1. Kurs for nye tillitsvalgte i samlagene, Oslo/Gardermoen, 26.- 27. januar
Olav K. Vaaje og Olav Johan Lystad
2. NM i skifeltskyting Hornindal, 12. – 14. april
Heidi Skaug
3. Landsskytterstevnet 1. - 9. august, Oppdal
Alle
4. Norgescupavslutning 30. august - 1. september på Vestlandet.
Skytterlagene Leikanger, Sogndal og Hafslo
Oddbjørn Meland
5. Nordisk mesterskap i bane-, felt-, og felthurtigskyting, Sverige, 5.– 8. september
Presidenten
6. NM skogsløp, september/oktober
Østlandets representant
7. Regionalt seminar Nord-Norge og Midt-Norge 2.-3. november, Stjørdal
Henning Ivarrud og Midt-Norges representant
Styremedlemmer representerer DFS ved møter i landsdeler/landsdelskretser/samlag
etter kunngjøring på et foregående styremøte. Reiser utover dette må avklares
kostnadsmessig med presidenten.

Sak 88/2012

Klagesaker Frifondmidler, manglende dokumentasjon på betalende
medlemmer

DFS fikk i 2012 4 990 395 kr til fordeling fra Frifond Organisasjon.
Etter utlysing med frist 4. juni mottok DFS søknader fra 254 skytterlag om Frifondmidler.
Fordeling ble gjort på Skytterkontoret den 4/9-2012. Av de 254 søknadene fikk 223 tildelt
midler, 17 avslag som følge av manglende dokumentasjon på medlemmer, 12 avslag som
følge av manglende rapportering og to søknader ble ikke godkjent fordi de ikke støttet
kriteriene for tilskudd.
Når DFS søker penger ifra Frifond-ordningen, må vi dokumentere antall medlemmer som
har betalt minst 50 kr i medlemskontingent. Dette er et absolutt krav ifra LNU, og har blitt
innskjerpet de to siste årene. For å kunne dokumentere dette må DFS sentralt ha
navnelister over medlemmene som er i denne kategorien. Dette er lister som ikke
automatisk kan leses ut i fra årsmeldingsskjemaene, så det er påkrevd at skytterlagene
aktivt går inn og fyller ut et eget skjema. Dette skjemaet etterspurt alle skytterlag i e-post

og brev medio desember 2011. Samlagene ble kontaktet for å purre på de skytterlagene
som ikke hadde levert via mail den 20. februar 2012.
De lagene som etter dette ikke hadde svart ble i midten av mars kontaktet igjen for å få et
størst mulig søknadsgrunnlag ovenfor Frifond. De lagene som pr 10/4-2012 ikke hadde
levert dette skjemaet ble ikke med i søknaden vår til Frifond (frist 15/4 2012), og er med
dette heller ikke berettiget tildeling av midler.
Etter fordelingen og utsending av akseptskjemaene og avslagene har skytterlagene hatt en
frist til å klage på innen den 5.oktober.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre opprettholder vedtak om avslag på søknad om Frifondmidler for 2011
på grunnlag av manglende dokumentasjon på betalende medlemmer under 26 år innen
oppgitt frist.
Vedtaket gjelder for de skytterlag som har klaget på dette grunnlag.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 89/2012

Klagesaker Frifondmidler, manglende rapportering av mottatte 2011
midler

DFS fikk i 2012 4 990 395 kr til fordeling fra Frifond Organisasjon.
Etter utlysing med frist 4. juni mottok DFS søknader fra 254 skytterlag om Frifondmidler.
Fordeling ble gjort på skytterkontoret den 4/9-2012. Av de 254 søknadene fikk 223 tildelt
midler, 17 avslag som følge av manglende dokumentasjon på medlemmer, 12 avslag som
følge av manglende rapportering og to søknader ble ikke godkjent fordi de ikke støttet
kriteriene for tilskudd.
Når et skytterlag får tildelt Frifondpenger forplikter laget seg til å rapportere til oss innen
en frist, som i 2011 fordelingen var oppgitt til 1/4-2012.
LNU understreket i sin tilbakemelding på revisjon at de midlene det ikke var gjort rede for
innen deres frist skulle kreves tilbake. Dette er rutiner som må overholdes i fremtiden.
Etter fordelingen og utsending av akseptskjemaene og avslagene har skytterlagene hatt en
frist til å klage på innen den 5.oktober.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:
Norges Skytterstyre opprettholder vedtak om avslag på søknad om Frifondmidler på

grunnlag av manglende rapportering av mottatte tilskudd i 2011 innen oppgitt frist.
Vedtaket gjelder for de skytterlag som har klaget på dette grunnlag.

Vedtak
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 90/2012

Budsjett for offentlige midler 2013

Administrasjonen la fram foreløpig budsjettforslag for offentlige midler 2013 til
Skytterstyret.
Vedtak
Norges Skytterstyre tar fremlagte forslag til budsjett for offentlige midler for 2013 til
etterretning. Resultatet av drøftingene i Norges Skytterstyre innarbeides i endelig
budsjettforslag for offentlige midler for 2013 som blir lagt fram til Norges Skytterstyres
møte i desember 2012. Enstemmig vedtatt.

Sak 91/2012

Møteplan DFSU

DFSU fremmet forslag til møteplan for 2013:
1. Mandag
25. februar
2. Mandag
6. mai
3. Søndag
4. august
4. Lørdag-søndag
23.-24. november

Oslo/Gardermoen
Oslo/Gardermoen
Oppdal
Oslo

Norges Skytterstyre vedtar følgende møteplan for DFSU i 2013:
5. Mandag
25. februar
Oslo/Gardermoen
6. Mandag
6. mai
Oslo/Gardermoen
7. Søndag
4. august
Oppdal
8. Lørdag-søndag
23.-24. november
Oslo

Meldingssaker
1. Status LS 2013 Oppdal
2. Status LS 2014 Sandnes
3. Takk vedrørende tildeling av hedersbevisning

