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ANMERKNINGER

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 13/2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte i februar 2015

Protokollen for styremøte 9. februar 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 14/2015

Valg av møtedirigenter til Skyttertinget 2015

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Eigil Høgmo og Jarle Gården velges til møtedirigenter på Skyttertinget 2015.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 15/2015

Norges Skytterstyres årsmelding for 2014

Administrasjonen la fram utkast til Norges Skytterstyres årsmelding for 2014.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for det videre arbeid med Norges Skytterstyres årsmelding
for 2014. Endelig versjon legges fram på neste styremøte.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 16/2015

Forsvarsmerke krus hvert 10 år

Sande skytterlag, med anbefaling fra Drammen skyttersamlag, foreslår at regelverket for
Forsvarsmerket endres slik at det blir mulig å vinne kruset hvert 10. år etter at gylt merke er
oppnådd, slik at de trofaste merkedeltakerne også har noe å strekke seg etter når kravet til
krus første gang er oppnådd.
Forsvarsmerket er først og fremst et allsidighetsmerke, som premierer utøvere som deltar
på de fleste av DFS´ øvelser. Fram til nå er det noen, men ikke mange utøvere som har klart
kravet til krus, det vil si at de har klart merkekravet 12 ganger. Kruset har foreløpig ikke blitt
satt i produksjon, men administrasjonen har den senere tid jobbet med å få dette på plass.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen kan ikke se spesielle negative konsekvenser med Sandes forslag. Det
forutsettes da at skytteren selv (eventuelt skytterlaget) betaler kruset. Administrasjonen ser
på forslaget som positivt, og tror og håper det kan motivere skyttere til å ta dette merket
også etter at de har fått kruset første gang.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Skytterbokas § 12.290 Forsvarsmerket i DFS tillegges følgende setning i siste avsnitt:
Deretter tildeles krus hvert 10. år.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 17/2015

Forslag om endring av skyteprogram for Den norske Skyttermedalje

Nordmøre skyttersamlag har sendt inn forslag om å endre programmet for enkelte
klasser i skytingen om Den norske skyttermedalje. Dette for å stimulere til at flere
skyttere finner det interessant å delta i denne tradisjonsrike skytingen.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte, og oversendes DFSU for uttale. Enstemmig vedtatt.

Sak 18/2015

Oversending av saker til utvalget for gjennomgang av klassestruktur og
skyteprogram

Fire skyttersamlag har sendt inn forslag om endring i regelverket som kommer inn under
mandatet til det nedsatte utvalget for gjennomgang av klassestruktur og skyteprogram.
Enkelte av samlagene har antydet at det kan være greit å oversende forslagene til det
nedsatte utvalget, og administrasjonen har vært i kontakt med de andre i forbindelse
med saksbehandlingen. Ingen har motforestillinger mot en slik saksbehandling, selv om
Vesterålen primært ønsker at forslaget kommer til realitetsbehandling på årets
Skytterting.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Følgende forslag om endringer i klassestruktur og skyteprogram oversendes det nedsatte
utvalget for utredning og anbefalinger:
-

Forslag fra Sogn Indre: Oppheving av forbud mot betablokker
Forslag fra Vesterålen: Felthurtigskyting klasse V73 utføres fra liggende ferdigstilling
Forslag fra Agder: Egen jegerklasse på baneskyting 200 m
Forslag fra Akershus: Egen klassesetting på 15 m

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 19/2015

Prinsipp for tilbakebetaling av arrangementsavgift og campingavgift
ved eventuell hel eller delvis avlysning av Landsskytterstevnet

Gjennom hele Landsskytterstevnets historie fra 1893, har det aldri skjedd at stevnet er blitt
avlyst eller at stevnet ikke har latt seg gjennomføre. 1918 er det eneste år hvor stevnet ble
utsatt en dag pga. regnvær. Det er i seg selv imponerende, men administrasjonen vil i denne
saken fremme en problemstilling i forbindelse med at det kan oppstå en situasjon hvor
stevnet som helhet blir avlyst, eller at deler av stevnet ikke lar seg gjennomføre av ulike
årsaker.

Hvis stevnet blir avlyst mellom påmeldingsfristens utløp og stevnestart, eller eventuelt at
deler av skytingen ikke lar seg gjennomføre, reiser det seg en problemstilling om skytteren
som har betalt arrangementsavgift og camping- /strømavgift skal ha krav på å få
tilbakebetalt noe av det beløp som er innbetalt.
Vedtak:
Saken utsettes til et senere møte. Enstemmig vedtatt.

Sak 20/2015

Kaliber 5,56/.223 Remington – Vurdering av godkjenning i DFS

Administrasjonen la fram foreløpig saksdokument i sak angående generell innføring av
kaliber 5,56/.223 Remington. Saken skal fremmes for Skyttertinget 2015.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer for videre saksbehandling. Saken sendes over til DFSU for
uttale.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 21/2015

Forslag om endring av tidsintervall og sted for Skyttertinget

Nordfjord skyttersamlag sendte i 2013 inn forslag om endring av tidsintervall og sted for
Skyttertinget. Forslaget går kort ut på at de ønsker Skytterting annethvert år, og at det skal
holdes utenom Landsskytterstevnet.
Styret vedtok i sak 15/2013 følgende:
Saken utsettes og samordnes med Langtidsplanens kapittel 10 og pågående gjennomgang av
DFS sin framtidige rolle og tilknytting til Forsvaret og samfunnet for øvrig.
Saken legges frem for Skyttertinget i 2014.
Saken var opp til ny behandling i sak 36/2014, med følgende vedtak:
Sak om endring av tidsintervall og sted for Skyttertinget utsettes til Skyttertinget 2015.
Årsaken til at realitetsbehandlinga av forslaget er utsatt to ganger ar at styret ønsker
avklaring av gjennomgangen av DFS før saken legges fram for Skyttertinget. Solli-utvalget
overleverte sin rapport til Forsvarsdepartementet (FD) 9. april 2014, men FD har fortsatt ikke
levert sin anbefaling til regjeringen. Signal fra FD er at dette skjer i løpet av våren 2015, og at
saken kan komme til politisk behandling i «egnet form» i løpet av året.
Grunnlaget for utsetting av saken har således ikke endret seg fra i fjor. Administrasjonen
har vært i kontakt med Nordfjord skyttarsamlag, som har gitt tilbakemelding om at det er
greit å utsette saken til det foreligger en avklaring om DFS framtidige rolle.

Administrasjonen mener videre at saken bør opp til behandling i 2016, både med omsyn
til forslagsstiller og vår egen langtidsplan.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Sak om endring av tidsintervall og sted for Skyttertinget utsettes til Skyttertinget 2016.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 22/2015

Forslag om utvidelse av Rådgivende utvalg

I sak 31/2014 ble det gjort følgende vedtak:
Oslo skyttersamlag sitt forlag om å utvide Rådgivende utvalg fra 3 til 5 personer fremmes
ikke for Skyttertinget 2014. Norges Skytterstyre ber administrasjonen, i tråd med
Langtidsplanens forslag i punkt 10.1 e, å fremme forslag til saksbehandling for å vurdere
utvalgsorganiseringen i DFS for framtid. Ny sak til Skytterstyret legges fram senest i
oktobermøte 2014.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen har av ulike årsaker ikke fått prioritert ny behandling av denne saken for
behandling i Norges Skytterstyre i løpet av 2014, som vedtatt i sak 31/2014. Først og fremst
fordi man ved forrige gangs saksbehandling hadde tro på at de nødvendige avklaringer om
DFS rolle i framtid ville være avklart i løpet av høsten 2014.
DFS gjennomgår nå en krevende tid med behandling fra Forsvarsdepartementet og mot
Stortinget for å avklare vår framtidige samfunnsrolle og tilknytning til Forsvaret. Før dette er
avklart i 2015, mener administrasjonen at denne saken fortsatt ikke kan gis en større
behandling.
Administrasjonen vil derfor også denne gang utsette å drøfte det konkrete forslaget fra Oslo
skyttersamlag. Som Oslo beskriver selv i sitt forslag, vedtok DFS i Langtidsplan fra 2012 –
2016 i punkt 10.1 e, at det skulle vurderes endringer i utvalgsstrukturen med sikte på større
bredde og mindre kostnader.
Administrasjonen ser det fortsatt slik at en del av et slikt arbeid må være å drøfte
Rådgivende utvalg sine eventuelle arbeidsoppgaver og sammensetning i framtid. Det finnes i
dag ingen retningslinjer for arbeidet til Rådgivende utvalg, som ble opprettet allerede i 1955.
Fram til 1970 var det ett medlem i Rådgivende utvalg som også var medlem i Norges
Skytterstyre, men hele tiden har utvalget bestått av 3 personer.
Som videre beskrevet i sak 31/2014 krever saken en større gjennomgang i tråd med
Langtidsplanen, og det er således ikke hensiktsmessig å starte med å fastsette antall
medlemmer i Rådgivende utvalg.

Trolig bør også denne saken ses i sammenheng med sak 21/2015, angående tidsintervall for
Skyttertinget, da en endring på dette kan måtte påvirke den øvrige utvalgsstrukturen.
Administrasjonen har tatt opp eventuell utsetting av saken med Oslo skyttersamlag, som har
gitt tilbakemelding om at det er greit å utsette saken til 2016.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Sak fremmet av Oslo skyttersamlag angående utvidelse av Rådgivende Utvalg fra tre til fem
personer, utsettes til behandling på Skyttertinget 2016.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 23/2015

Dagsatser for godtgjøring av instruktørpoolen og gjesteinstruktører

Tidlig på 2000 tallet ble det etablert en Instruktørpool med frivillige instruktører som skulle
støtte DFS sentralt og samlagene faglig i fbm. gjennomføring av prioritert kursvirksomhet.
Noen av instruktørene i poolen er fortsatt aktive. I tillegg støtter DFS seg til landslagsskyttere
og andre kompetansepersoner som stiller opp på forespørsler. Det er fortrinnsvis til
instruktørkurs, fagkurs i Stang, felthurtig og feltskyting, samt ladekurs at disse instruktørene
benyttes. Tidligere føringer fra Skytterstyret er at instruktørene skal godtgjøres med en
dagsatser som for sentralt tillitsvalgte, altså 1500 kr pr dag.
Administrasjonens drøfting
Den sentrale kursvirksomhet for 2015 er omfattende og avhengig av betydelig støtte fra
lokale instruktører til gjennomføring av spesielt landsdelsvise kurs i Stang og felthurtig for
kvinner og for å kunne arrangere fem instruktørkurs 1a i landsdelene. Gjesteinstruktørene er
skytefaglig kunnskapsrike og synes slike oppdrag er interessante, og er av den grunn positive
til å støtte DFS med instruksjon og forelesninger.
For DFS er det viktig å kunne nyttiggjøre seg flere av disse instruktørene jevnlig, og i noen
tilfeller flere ganger årlig. For å kunne knytte til seg de med mest kompetente gjentatte
ganger er godtgjøring en viktig del av motiveringen. DFS møtegodtgjøring er en ordning for å
refundere tapt arbeidsfortjeneste på virkedager. En godtgjøring for instruktører med en
dagsats på 1500 kr er greit for virkedager, men som godtgjøring for helgearbeid er dette i
minste laget som kompensasjon for å ikke være sammen med familien, velge bort
skytestevner eller ikke kunne delta i andre aktiviteter osv. Det er derfor ønskelig å øke
godtgjøringen for helg til eksempelvis 2500 kr. Selv om DFS er basert på frivillighet er det her
snakk om å kjøpe en tiltrengt tjeneste av utvalgte personer med høy kompetanse. Budsjettet
for 2015 gir rom for en slik godtgjøring, som belastes det enkelte prosjekt.
Bruk av eksterne instruktører er avgjørende for å kunne gjennomføre ønsket kursvirksomhet
uten å gå utover bestemmelsene i arbeidsmiljøloven for utdanningsavdelingens fast ansatte.
Det er også en betydelig økonomisk gevinst i en slik ordning sammenliknet med at
utdanningsavdelingen skal gjennomføre kursene med bruk av bare egne ressurser.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Godtgjøring av instruktører som støtter DFS i den sentrale kursvirksomhet eller som gis et
oppdrag fra Skytterkontorets utdanningsavdeling godtgjøres iht. disse dagsatser:
-

Virkedager
Helgedager

1500 kr pr dag.
2500 kr pr dag.

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 24/2015

Tildeling NM skifeltskyting 2016

I 2016 er det Vestlandet sin tur til å arrangere NM skifeltskyting, og iht. tidligere
arrangørturnus vil Nordbygda og Rand skyttarlag arrangere NM i skifelt 2016.
Nordbygda og Rand skyttarlag arrangerte NM i skifeltskyting i 2010 (daværende Rand
skyttarlag). Mesterskapet var svært vellykket med god deltaking, god gjennomføring og et
godt økonomisk resultat. Det er således en velkvalifisert arrangør som vil påta seg NM
skifeltskyting i 2016.
Skifeltutvalget gikk enstemmig inn for å anbefale Norges Skytterstyre å tildele NM skifelt
2016 til Nordbygda og Rand skyttarlag. Dato for mesterskapet avklares med arrangøren, og
bestemmes under behandling av hovedbegivenheter på neste styremøte.
Administrasjonen støtter Skifeltutvalgets anbefaling.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Nordbygda og Rand skyttarlag tildeles NM i skifelt 2016.
2. Dato for mesterskapet fastsettes sammen med andre hovedbegivenheter på neste
styremøte.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 25/2015

Regnskap per 31.12.2014

Det frivillige Skyttervesens regnskap for private og offentlige midler pr 31.12.2014 ble lagt
fram for styret. Regnskapet viser ingen andre noter enn særregnskapene for de forskjellige
virksomheter. I tillegg består sakspapirene av regnskapssammendrag med spesifikasjon av
hovedpostene.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar fremlagte regnskap pr 31.12.2014 til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Meldingssaker
14. Status LS 2015 Lesja
15. Status LS 2016 Målselv
16. Status LS 2017 Førde
17. Evaluering av gjennomførte prosjekter i 2014 – prosjektrapport til FD
18. Tilbakemelding - avslag på søknad om dispensasjon fra Paul Aksel Johansen
19. Tilbakemelding - avslag på søknad om dispensasjon for Even Ask
20. Evaluering av regionale seminar 2014/2015
21. Takkebrev fra Johannes Østrem
22. Rapport fra LS 2014 Sandnes

