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ANMERKNINGER

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 55/2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte i april 2015

Protokollen for styremøte 26. og 27. april 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 56/2015

Møte med dirigentene for Skyttertinget 2015

Skyttertingets dirigent Jarle Gården deltok på møtet. Kjøreplanen for Skyttertinget ble
gjennomgått.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Kjøreplan for Skyttertinget 2015 ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtas. Enstemmig vedtatt.

Sak 57/2015

Regnskap per 30.04.2015

Sakspapirene bestod av Det frivillige Skyttervesens regnskap per 30.04.2015.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar fremlagte regnskap per 30.04.2015 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtas. Enstemmig vedtatt.

Sak 58/2015

Rapport Landslotteriet 2014

Administrasjonen la fram rapport for gjennomføringen av Landslotteriet 2014.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar rapport for Landslotteriet 2014 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtas. Enstemmig vedtatt.

Sak 59/2015

Landslotteriet 2016

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte. Enstemmig vedtatt.

Sak 60/2015

Etiske retningslinjer for DFS

Etiske retningslinjer bygger på DFS sine kjerneverdier, vedtatt i Langtidsplan 2012-2016, og
ble lagt fram for styret til foreløpig behandling i sak 50/2015.
Langtidsplanen fastslår at DFS skal forankre sin virksomhet i fem kjerneverdier. De såkalte
fem F-er er: Forsvarsbygger, Folkesport, Frivillighet, Forbilde og Framtidsrettet
Etiske retningslinjer legger til grunn at DFS skal opptre som en ansvarlig og troverdig aktør i
det norske samfunnet, basert på våre kjerneverdier og et grunnleggende samfunnsansvar.
Følgende forutsetninger legges til grunn:
DFS skal forankre sine etiske retningslinjer i alle ledd i organisasjonen.
• DFS skal være en tydelig og synlig samfunnsaktør.

•
•

DFS skal være kjent som best på god våpenkultur i Norge
Våre tillitsvalgte og skyttere skal opptre utad på en etisk forsvarlig måte som bidrar
positiv til DFS omdømme og troverdighet i samfunnet.

Administrasjonen har med bakgrunn i tilbakemeldinger fra styret og senere innspill
omarbeidet noe n av punktene, og tatt inn at man generelt skal forholde seg til lover,
vedtekter, reglement og vedtak som gjelder for organisasjonen. Som med andre planer og
retningslinjer vil det sikkert bli behov for justeringer, men jeg mener vi her får et godt
grunnlag for hvordan vi ønsker organisasjonen skal framstå utad.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Etiske retningslinjer for Det frivillige Skyttervesen godkjennes.
Vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner enstemmig følgende etiske retningslinjer for Det frivillige
Skyttervesen:
1.

Etiske retningslinjer gjelder for tillitsvalgte, ansatte og medlemmer av Det frivillige
Skyttervesen. Høg etisk standard er både et individuelt og et felles ansvar. De etiske
retningslinjene skal være en hjelp til å bli bevisst på organisasjonens verdier med sikte
på å realisere dem.

2.

Det skal utøves respekt for DFS formål og kjerneverdier som er nedfelt i henholdsvis
våre grunnregler og DFS’ Langtidsplan.

3.

Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer skal vise respekt, forståelse og toleranse overfor
hverandre og eksterne samarbeidspartnere. Dette gjelder på alle nivå, og innen/mellom
de ulike organisasjonsledd. Virksomheten i DFS skal være etisk og faglig forsvarlig.

4.

Alle har et felles ansvar for å ivareta og utvikle en kultur preget av åpenhet og ærlighet.
Dette stiller krav til den enkeltes integritet, ærlighet og åpenhet.

5. Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer har ansvar for lojalt å overholde de lover, vedtekter,
reglementer, arbeidsplikter og gyldige vedtak som gjelder i DFS. Det må også
understrekes at lojalitet går begge veier i relasjonen ledelse/ansatte og ansatte/
tillitsvalgte og medlemmer.
6.

Det er nulltoleranse i vår organisasjon for diskriminering og trakassering uansett kjønn,
etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

7.

Samfunnets normer og bestemmelser for barneidrett og barnerettigheter skal
overholdes, og alle instruktører og ledere som har relasjoner direkte til barn skal ha
godkjent politiattest.

8.

DFS’ foreldrevettregler skal være førende for å sikre at aktiviteten skjer på barnas
premisser.

9.

DFS’ omdømme og profilbygging skal ivaretas ved at våre nåværende og fremtidige
samarbeidspartnere i nødvendig grad skal gjenspeile våre verdier.

10. DFS oppfordrer til en etisk refleksjon der du i forkant avklarer om valgene dine:
•
•
•
•

Sak 61/2015

er forenelig med DFS etiske retningslinjer
er i samsvar med Skytterbokas regelverk
er rettferdige for de berørte
tåler offentlig oppmerksomhet

Sammenslåing Haugesund – Sveio skyttarlag, justering av
samlagsgrenser

Haugesund skytterlag og Sveio skyttarlag søker om sammenslåing av skytterlagene med
virkning fra 1. juni 2015. Navn på det sammenslåtte laget er Haugesund og Sveio skyttarlag.
Sammenslåing av skytterlag er delegert til generalsekretæren, men i dette tilfellet medfører
sammenslåingen også justering av samlagsgrenser mellom Rogaland og Sunnhordland.
Det sammenslåtte laget søker om å bli hjemmehørende i Sunnhordland skyttarsamlag.
Ombudsmøtene i Rogaland og Hordaland støtter det nye laget sitt ønske om hvilket samlag
laget skal tilhøre.
Skyttertinget vedtok i sak 5/2014 å søke Forsvarsdepartementet (FD) om endring av
grunnregel § 1-6, slik at styret kan vedta endring i samlagsgrenser. FD har i brev av 3. juli
2015 ingen innsigelser, og godkjenner endringsforslaget som omsøkt.
Administrasjonens drøfting
I samsvar med regelverket har de to nevnte skytterlag sendt nødvendig dokumentasjon
sammen med søknad om sammenslåing. Søknaden støttes av Rogaland skyttersamlag og
Sunnhordland skyttarsamlag.
Skyttersamlagene støtter også lagene sitt ønske om hvilket samlag laget skal tilhøre.
Skytterlagene ønsker sammenslåing med virkning fra 1. oktober 2015. Lagene må levere
årsmelding og årsrapport for 2015.
Administrasjonen anbefaler at Norges Skytterstyre godkjenner sammenslåing og endring av
samlagsgrenser i samsvar med søknad.
Administrasjonen tar i samsvar med praksis inn generell informasjon om praktisk
gjennomføring av sammenslåingen i godkjenningsbrevet.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner sammenslåing av Haugesund skytterlag og Sveio skyttarlag
til nytt lag Haugesund og Sveio skyttarlag, med virkning fra 1. oktober 2015.
Det sammenslåtte laget tilknyttes Sunnhordland skyttarsamlag.

Norges Skytterstyre godkjenner endring av samlagsgrense mellom Rogaland skyttersamlag
og Sunnhordland skyttarsamlag.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtas. Enstemmig vedtatt.

Sak 62/2015

Status Langtidsplan 2012 - 2016

Skyttertinget behandlet Langtidsplan 2012 – 2016 i sak 6/2012, 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 vedtok i sak 8/2013 utforming av tiltaksplan for gjennomføring av tiltakene i
langtidsplanen. Tiltaksplanen legges fram for styret iht. årshjul for styret, og viser status i
langtidsplanarbeidet.
Skyttertinget vedtok i sak 7/2104 noen endringer i langtidsplanen som er innarbeidet i
tiltaksplanen, med fordeling av ansvar og frister.
Administrasjonen er fortsatt i god rute med gjennomføring av langtidsplanen, men arbeidet
med å sikre en god politisk behandling av Solli-utvalgets rapport er krevende og tar mye tid.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar status Langtidsplan 2012-2016 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtas. Enstemmig vedtatt.

Sak 63/2015

Budsjettjustering 2015

Gjennomføring av prøvestevnet under Landsskytterstevnet på Lesja har allerede medført
mer innsats fra administrasjonen enn tidligere år. Dette medfører høyere kostnader til reise,
opphold og overtid uten at dette var tatt hensyn til i budsjett for 2015. På en annen side så
vil budsjettert beløp til elektronisk feltmålmateriell (kr 155.000) stå ubrukt, da anskaffelsen
vil aktiveres og avskrives over 10 år. Avskrivingsbeløpet er budsjettert.
Administrasjonen ser at det kan bli behov for nedjustering av markedsinntekter. Reduserte
inntekter må balanseres med reduserte kostnader, og vi må ta en grundig gjennomgang av
dette etter LS. De andre postene trenger ikke justeres på nåværende tidspunkt, men vi vil
følge utviklingen på anleggs- og kommunikasjonsavdelingen.

Drøfting
Budsjettet for lønnskostnader økes med kr 85.000 til kr 585.000. Budsjettet for reise- og
oppholdsutgifter økes med kr 70.000 til kr 600.000. Økningen finansieres ved at budsjettert
beløp til elektronisk feltmålmateriell settes til 0.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre vedtar følgende endret budsjett for Landsskytterstevnet under post 2:
Post 2
BUDSJETTFORSLAG ARRANGEMENTER 2015

Justert Dekkes av

B 2015 Tilskudd FD Andre tilsk Egne midler

Landsskytterstevnet

Lønnskostnader
Avskrivninger på materiell
Arenaproduksjon
Konsulentbistand

Reise- og oppholdsutgifter
Eleltronisk feltmålmateriell

Andre utgifter

Sum Landsskytterstevnet

585 000
280 000
1 209 000
550 000
600 000
0
50 000
3 274 000

500 000

530 000
1 030 000

0

Sum

Oppr.

B 2015

85 000
585 000
500 000
280 000
280 000
280 000
1 209 000 1 209 000 1 209 000
550 000
550 000
550 000
70 000
600 000
530 000
0
155 000
50 000
50 000
50 000
2 244 000

3 274 000

3 274 000

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtas. Enstemmig.

Sak 64/2015

Søknad om godkjenning av Adleraugebeskyttelse

Det foreligger to separate søknader om godkjenning av en ny type adleraugebeskyttelse fra
hhv. Magne Landrø AS og Gustav Frantzen. De to modellene er tilnærmet identiske mht.
utforming og montering. De er utformet slik beskyttelsen/forlengelsen skrus inn i de
innvendige gjengene i adleraugehylsen. På baksiden(munningssiden) må det gjenges opp
innvendig i solhylsen for å feste beskyttelsen/forlengelsen. Utformingen er slik:

Dagens regelverk:
Skytterboka pkt. 6.128 Forsiktebeskyttelse av Adlerauge
I feltskyting, skifelt og skogsløp med skyting har skyttere som benytter Adlerauge tillatelse til
å benytte typegodkjent forsiktebeskyttelse produsert av Engbo Innovasjon AS.
Administrasjonens drøfting
Det er en kjent utfordring med fuktighet i form av snø eller regn i feltskyting for skyttere som
benytter Adlerauge og/eller plastkorn. Slik fuktighet legger seg på linsen og kan gjøre det
helt umulig å sikte. Derfor ble det etter søknad i 2010 gitt typegodkjenning for en
beskyttelsesløsning utviklet av Engbo innovasjon AS til bruk for skyttere som anvender
Adlerauge i feltskyting. Behovet var den gang begrenset, samtidig som det også var et ønske
om å holde igjen slik at man ikke fikk alle mulige «hjemmesnekrede løsninger». Derfor valgte
man å typegodkjenne den omsøkte løsning.
Etter at det fra 2015 er generell tillatelse til å benytte Adlerauge, er også behovet for slike
løsninger økt. Det bør derfor ikke lenger være begrensninger som hindrer utvikling av bedre
og mer praktiske beskyttelser, samtidig som det fastsettes regler som hindrer en utglidning
mot uønskede løsninger.
Det bør derfor vedtas et generelt regelverk som ivaretar begge disse forhold.
Begge de omsøkte modeller har en beskyttelse/forlengelse montert i begge ender av
solhylsen. Adlerauge er montert helt i forkant av solhylsen, og med en tilsvarende
forlengelse som solhylsen vil linsen være relativt sentrert i forsiktet. I de tilfeller det benyttes
plastkorn (stopperkorn) vil dog en beskyttelse på baksiden også kunne være å foretrekke. De
foreslåtte modeller krever at solhylsen gjenges innvendig i bakkant for å kunne skru inn
tiltenkt forlengelse. I forkant skrus forlengelsen inn i holder for Adlerauge, som leveres med
innvendige gjenger fra produsent. Beskyttelse i form av en solhylseforlengelse foran
Adlerauge er mye viktigere enn en forlengelse i bakkant.
Modell Engbo er allerede godkjent. Det er ikke aktuelt å trekke denne godkjenningen tilbake,
noe som påvirker hvordan et generelt regelverk skal være mht. lengde, diameter og farge på
beskyttelsen. Det er ønskelig å videreføre bruken av beskyttelsen til kun å gjelde i
feltrelaterte øvelser. En forenkling av regelverket i denne sammenheng vil være å gi en
generell tillatelse til å benytte slikt utstyr i feltskyting uavhengig av om man benytter
Adlerauge eller ikke.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Skytterboka pkt. 6.128 Forsiktebeskyttelse endres til:
I feltskyting, Stangskyting, felthurtigskyting skifelt og skogsløp med skyting er det tillatt å
benytte forsiktebeskyttelse i matt svart materiale som har en maksimal lengde inkl. forsikte
på 90 mm og en maksimal diameter på 30 mm.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt. Enstemmig.

Sak 65/2015

Status kommunikasjonsprosjektet

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte. Enstemmig vedtatt.

Sak 66/2015

Framtidig løsning for strøm til skyttercamp LS

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte. Enstemmig vedtatt.

Sak 67/2015

Avtale om gjennomføring av prosjekt «skyting for mestring»

Rennebu skytterlag har i samarbeid med Rennebu kommune tatt initiativ til å starte
prosjektet «Skyting for mestring». Prosjektet er presentert for Høyskole-miljøet i Trondheim
og sentrale politikere på Stortinget med gode tilbakemeldinger.
DFS har deltatt på to møter med Rennebu kommune og Rennebu skytterlag, og etter dette
hatt en dialog om hvordan et samarbeid om prosjektet kan gjennomføres.
Prosjektet bygger på FOKUS-prosjektet i Danmark, som også er omtalt i Solli-utvalgets
rapport. Prosjektet er rettet mot elever som har atferdsproblemer, lærevansker,
konsentrasjonsvansker og lignende utfordringer. Disse elevene har gjerne diagnoser som
AD/HD, Tourette, Asperger, autisme m.m., men trenger ikke nødvendigvis å ha det. Elevene
får ofte spesialundervisning på grunnlag av manglende utbytte av ordinær undervisning.
Denne spesialundervisningen tar som regel utgangspunkt i målet om faglige løft og i liten
grad mål om opplæring i mestring av egen kropp og de situasjoner som vil møte disse
elevene i framtida. Gjennom dette prosjektet er målet å gi elevene noen redskaper og
verktøy for å mestre indre uro og å trene på å stenge ute ytre stimuli. Gjennom dette vil
forutsetningene for økt fokus og konsentrasjon øke, noe som igjen kan gi økt utbytte av
ordinær undervisning.
Rennebu kommune har et godt utgangspunkt med kompetansen til Mona Isene, som i tillegg
til å være adjunkt ved skolen også er konkurranseskytter på høyt nivå. I tillegg ligger
innendørsbanen til Rennebu skytterlag (15m-bane) i gåavstand fra skolen (5 min).
Rennebu skytterlag kan bidra med kompetanse og ressurser via skytterlagene. Både i forhold
til opplæring av instruktører, prosjektbeskrivelse og søknad om offentlige midler til
prosjektet. DFS sentralt kan bistå med noe finansiering over DFSU sin budsjettpost “Prosjekt
etter langtidsplanen”, samarbeidspartner på gjennomføring, koordinering med tilsvarende
prosjekt i Danmark, og eventuell samordning med andre relevante miljø i Norge.

Administrasjonens drøfting
Administrasjonen ser positivt på at DFS sentralt kan bidra inn i prosjektet med kompetanse
og noe finansiering i 2015.
Utdanningssjef Engebret Mjøseng har deltatt på møtene med Rennebu og i Stortinget. Vi
tror at et slikt samarbeid som skissert her vil være et interessant og kompetanseutviklende
tiltak for utdanningsavdelingen, og prosjektet vil helt klart være med på å styrke DFS sin
samfunnsrolle.
Solli-utvalget har i kapittel 6.5 – Folkehelseperspektivet – påpekt at DFS’ strenge rutiner og
sikkerhetsregler, samt den sterke våpenkulturen, for mange unge kan være nyttig for å lære
seg å mestre egen uro.
DFSU drøftet utkast til prosjektplan på møte 23. mars, og ga klart uttrykk for at de er svært
positive til prosjektet. DFSU ønsker derfor å kunne bidra med inntil kr. 50.000 av potten på
samlet kr. 100.000 under «Prosjekt langtidsplan».

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner DFS sin medvirkning i avtale om gjennomføring av prosjekt
«Skyting for mestring».
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt. Enstemmig.

Sak 68/2015

Lønnsoppgjøret 2015

Lønnsoppgjøret i staten for 2015 er avsluttet og har en beregnet ramme på 2,7 %. Det er
imidlertid tilført lite «friske penger» i oppgjøret grunnet et høyt overheng fra i fjor.
Med virkning fra 1. mai gis det et tillegg på 0,19 prosent på hovedlønnstabellen. Frist for
gjennomføring av lokale forhandlinger er satt til 31. oktober.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar orientering om lønnsoppgjøret 2015 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt. Enstemmig.

Sak 69/2015

Program for Norges Skytterstyre på LS 2015

Program for styret og representasjon på mesterskapsseremonier LS 2015 ble gjennomgått.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Program for Norges Skytterstyre på LS 2015 tas til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt. Enstemmig.

Sak 70/2015

B-sak: Samarbeidsavtale med Gjensidige

Vedtaket er ført i B-protokoll.

Sak 71/2015

B-sak: Anbud premier til Landsskytterstevnet

Vedtaket er ført i B-protokoll.

Sak 72/2015

B-sak: Aksept for overføring av aksjer i Friivii AS

Vedtaket er ført i B-protokoll.

Sak 73/2015

B-sak: Tildeling av hedersbevisninger

Hedersbevisninger ble besluttet tildelt. Vedtaket er ført i B-protokoll.

Sak 74/2015

Ankesaker under LS 2015

Norges Skytterstyre behandlet to ankesaker under LS.
Den ene anken gjaldt endringen av tidspunkt for banefinalen for klasse rekrutt, som følge av
at banefinalene i klasse rekrutt og klasse junior byttet tidspunkt.
Det er ikke ønskelig at slikt bytte av tidspunkt skjer, men på grunn av flere
arrangementsmessige forhold i forbindelse med avviklingen av banefinalene torsdag, ble det

besluttet å bytte disse to finalene. Det at beslutningen skjedde på tirsdag, gjorde at
skytterne fikk forsvarlig tid til å bli informert om byttingen.
Den andre anken gjaldt en skytter som mente å ha skutt 10 skudd, men hvor kun 9 skudd var
registrert. Det ble ikke funnet feil på elektronikken.
Vedtak:
Ankene avvises. Enstemmig vedtatt.
Meldingssaker
30. Status LS 2016 Målselv
31. Status LS 2017 Førde
32. Status LS 2018 Stjørdal
33. Årsrapport skytterlag 2014, status
34. Kommentarer til EY-rapporten om DFS
35. Uttale til forslag om nye støygrenser for skytebaner
36. Søknad om kongelig beskytterskap
37. Status Nordisk mesterskap 2015

