DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

PROTOKOLL

DATO

Styremøter under Landsskytterstevnet i Evje 31. juli –
9. august

STED

Revsnes hotell og skytearenaen på Evjemoen

MØTE INNKALT AV

Generalsekretær Jarle Tvinnereim

MØTETYPE

Styremøte

MØTELEDER

President Bernt Brovold

FRA NORGES SKYTTERSTYRE

Bernt Brovold, Heidi Skaug, Jan Åge Gjerstad, Arne
Birkeland, Eva Rubbås-Risvik, Jens Sverre Knutsen, Kari
Sofie Brøndbo Fiskum og Eirik Kristoffersen

FRA ADMINISTRASJONEN

Jarle Tvinnereim og Terje Vestvik
Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Saksliste:
Sak 47/2019: Godkjenning av protokoll styremøte april 2019
Sak 48/2019: Møte med dirigentene for Skyttertinget 2019
Sak 49/2019: Juryordning for finaler under Landsskytterstevnet
Sak 50/2019: Ungdomslaget på NRK og gjennomføring av laget nummer 16-30
Sak 51/2019: Program for Norges Skytterstyre under LS 2019
Sak 52/2019: Regnskap per 30. april 2019
Sak 53/2019: Budsjettjustering juli 2019
Sak 54/2019: Status fokusområde anlegg 2019-2020
Sak 55/2019: Videreutvikling av norgescupkonseptet
Sak 56/2019: Kort status for samarbeidsavtaler med andre organisasjoner
Sak 57/2019: Utlysing av Nordisk mesterskap 2021
Sak 58/2019: Lønnsoppgjøret 2019
Sak 59/2019: B-sak: Tildeling av hedersbevisninger
Sak 60/2019: Ankesaker under Landsskytterstevnet 2019
Sak 61/2019: B-sak: Hendelse under Landsskytterstevnet

Meldingssaker:
31. Status LS 2020 Elverum
32. Status LS 2021 Bodø
33. Status LS 2022 Voss
34. Orientering fra Sjef Heimevernet
35. Informasjonsbrosjyre for politikere
36. Status skytebaner i nye Lillestrøm kommune
37. Status ny skytebane Tromsø
38. Status ny skytebane Ullensaker
39. Status skytebanesaker

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

47/2019
Godkjenning av møteprotokoll
Jf. Kapittel 1.400

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 28. og 29. april ble enstemmig godkjent.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

48/2019
Møte med dirigentene for Skyttertinget 2019
Jf. kapittel 1

Skyttertingets dirigenter for 2019 var Olav K. Vaaje og Ann Kristin Årskog Vikhagen.
Kjøreplanen for Skyttertinget ble gjennomgått.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Kjøreplanen for Skyttertinget 2019 ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

49/2019
Juryordning for TV-sendinger under Landsskytterstevnet
Jf. Kapittel 11

I sak 69/2018 ble det opprettet en jury for TV-sendte finaler på Landsskytterstevnet. Dette
for å kunne ta endelige avgjørelser i saker hvor det er påkrevd at beslutninger tas snarlig.
Administrasjonen mener denne ordningen også skal fortsette i 2019.
Administrasjonens drøfting
Administrasjonen vil fortsatt opprettholde ordningen med at det er skyteteknisk komite som
behandler innkomne protestsaker, med ankemulighet til Norges Skytterstyre. I TV-sendte
finaler, bør det gjøres unntak når det er påkrevd med avgjørelser innenfor et kort tidsrom.
Juryen som ble nedsatt i 2018 fikk ved gjennomføring av Konge – og prinsesselag, samt
Stang- og felthurtigfinalen, fullmakt til å ta endelige avgjørelser. Juryen besto av to personer
fra Norges Skytterstyre i tillegg til leder fra skyteteknisk komite. Sekretær for juryen var fra
Skytterkontoret.
Fjorårets jury fungerte godt, selv om det ikke ble situasjoner hvor juryen måtte gripe inn. Det
at juryen består av to personer (flertall) fra Norges Skytterstyre er viktig, spesielt når
skytteren blir fratatt muligheten til å anke.

Vedtak:
Det opprettes en jury for Landsskytterstevnet 2019 ved gjennomføring av Kongelaget,
Ungdomslaget og Stang – felthurtigfinalen. Juryen skal bestå av tre personer, og har
avgjørende myndighet til å treffe beslutninger i forhold til håndheving av regelverket og
eventuelle protester. Juryens vedtak kan ikke ankes. Skytterkontoret stiller sekretær til
juryen.
Følgende oppnevnes til jury på LS 2019:
Baneskyting:
Jens Sverre Knutsen (leder), Eva Rubbås-Risvik og Svein Jåtun.
Stang- og felthurtigfinale:
Jens Sverre Knutsen (leder), Jostein Rubbås-Risvik og Kåre Storenes.
Enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

50/2019
Ungdomslaget på NRK og gjennomføring av laget med skyttere fra
16-30
Jfr. Reglement for Landsskytterstevnet

På telefonmøte i Norges Skytterstyre 27. mai ble det enighet om at det skulle opprettes et
Ungdomslag på Landsskytterstevnet. Dette bestående av de 15 beste skytterne som er 20 år
eller yngre og som skyter om IKM-fatet. Etter avtale med NRK vil dette laget sendes på NRK.
Administrasjonen foreslår nedenfor et reglement for gjennomføring av Ungdomslaget. I
samme sak gjøres det også et vedtak om gjennomføring av laget før Kongelaget (1-15), som
består av skytterne fra nummer 16-30 på innledende baneskyting jfr. Vedtak i sak 15 på
Skyttertinget 2018.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. De 15 skytterne som i baneskyting for klasse 3-5 er plassert fra nummer 16-30 skyter i
siste lag før Kongelaget. Unntatt dette er skyttere som er 20 år eller yngre eller 55 år
eller eldre, som eventuelt er kvalifisert for laget mellom 16-30. Disse skyter i stedet
henholdsvis Ungdomslaget og laget for skytterne 55 år eller eldre.
I tilfelle en ungdomsskytter eller skytter over 55 år er plassert mellom 16-30, vil ikke de
skytterne bli erstattet. Eksempelvis om en skytter 20 år eller yngre er nummer 18
sammenlagt for alle i klasse 3-5, vil det ikke bli skytter på skive 3 i laget med skyttere
plassert fra 16-30. For øvrig gjelder samme rangeringsregel som for Kongelaget
angående skiveplassering og rangering.
Laget med skytterne med plassering fra 16-30 foregår slik at fra skive 6-15 skyter
samtidig. Deretter skyter skive 1-5 èn og èn, slik at skive 5 skyter først, deretter skive 4
osv.

2. De 15 beste skyttere i klasse 3-5 som er 20 år eller yngre deltar i Ungdomslaget som
skyter om IKM-fatet. Er det skytter som er 20 år eller yngre som er kvalifisert for
Kongelaget, skyter han/hun der. Ungdomslaget (IKM) skal uansett om det er skyttere 20
år eller yngre som skyter i Kongelaget bestå av 15 skyttere. For øvrig gjelder samme
rangeringsregel som for Kongelaget angående skiveplassering og rangering.
Ungdomslaget foregår på samme måte som Kongelaget ved at skytterne skyter èn og èn i
tre puljer. Først skyter puljen med skyttere fra skive 11-15, deretter skive 6-10, og til slutt
skive 1-5. Først skyter skive 15 og til sist skive 1.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

51/2019
Program for Norges Skytterstyre under LS 2019
Jf. Kapittel 1.400

Program for styret og representasjon på mesterskapsseremonier LS 2019 ble gjennomgått.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Program for Norges Skytterstyre på LS 2019 tas til etterretning.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

52/2019
Regnskap per 30. april 2019
Jf. Kapittel 1.400

Sakspapirene bestod av Det frivillige Skyttervesens regnskap per 30.04.2019.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar fremlagte regnskap per 30.04.2019 til etterretning.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

53/2019
Budsjettjustering juli 2019
Jf. Kapittel 1.400

Administrasjonen fremmer sak om budsjettjustering i samsvar med kontorets rutiner for
økonomistyring. Administrasjonen har fullmakt til å foreta justering av budsjettet innenfor
hver hovedpost, mens endringer mellom hovedpostene skal godkjennes av styret. Vi legger
likevel fram sak om budsjettjustering for styret nå som følge av betydelig høyere kostnad for
miljøpakka.
Som tertialregnskapet viser er det god kontroll på utgiftene ved utgangen av april måned.
Som følge av den inngåtte markedsavtalen ligger inntektene over budsjettert. Det blir noe
mindre arrangementsavgifter som følge av mindre påmelding enn budsjettert til LS.
Markedsinntekter:
Nammo-avtalen er lagt inn i budsjettet med 500 000 ekstra, jf. sak 8/2019.
Landsskytterstevnet:
Det er legges inn 175.000 i ekstra tilskudd til Evje, jf. sak 8/2019.
Feltaktiviteter
Det er lagt inn 100.000 i ekstra tilskudd elektronisk feltmateriell, jf. sak 8/2019.
Miljøpakken:
Anbudene på miljøpakkeprosjekt i Rakvåg og Ringerike er under budsjettert kostnad. Samlet
er anbudene på de to skytebaneanleggene 4,6 mill. kr. Det settes av kr. 200 000 til
tilleggsarbeid. I tillegg kommer ca. 400 000 i prosjektering, oppfølging og adm. kostnader.
Sluttarbeid fra prosjektene i 2018 på ca. 200 000 kommer også som utbetaling i 2019, slik at
beregnet sum blir kr. 5 400 000. Det blir i så fall kr. 350 000 under budsjettert kostnad. Dette
er øremerkede midler, restmidler skal overføres til 2020. Det er mulig vi disponerer noe av
midlene til ytterligere utredninger av framtidige miljøpakkeprosjekter.
Oppsummering
Budsjettjusteringen tilsier økt overskudd på kr. 288.000. Styret har i sak 8/2019 vedtatt at
175.000 kroner av økte markedsinntekter skal disponeres til andre tiltak, en sum som ikke er
tatt inn som utgift på bestemte tiltak i denne saken.
I tillegg kommer kjøp av 25 LED-lamper til LS som koster ca. 85.000 kroner. Det er usikkert
om det er dekning for hele summen innenfor LS-budsjettet, slik at man bør avvente å
disponere de siste 113.000 til etter LS. LS-budsjettet er trangt, og vi vet av erfaring at det lett
tilkommer uforutsette utgifter som må finansieres med egne midler. En liten del av økt
overskudd er relatert til offentlige midler, foreløpig er dette så små beløp at det er mer av
teknisk art.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre godkjenner følgende budsjettjustering:
Post

Tekst

Budsjett
2019

Justert
budsjett

Endring

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

INNTEKTER
1

Markedsinntekter

-750 000

-1 250 000

-500 000

1

Omsetning salgsavdelingen

-24 800 000

-25 300 000

-500 000

1

MVA-kompensasjon

-1 600 000

-1 700 000

-100 000

1

Arrangementsavgifter

-1 200 000

-1 100 000

100 000

2

Landsskytterstevnet, tilskudd
arrangør

175 000

175 000

3

Medaljer, premier,
hedersbevisninger

500 000

550 000

50 000

5

Kurs skytebanekontakter

275 000

200 000

-75 000

8

Felt - tilskudd elektronisk
feltanlegg

300 000

400 000

100 000

10

Kostnad salgsavdelingen

24 463 000

24 925 000

462 000

UTGIFTER
-

SUM kontroll

-288 000

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

54/2019
Status fokusområde anlegg 2019-2020
Jf. Kapittel 13

Norges Skytterstyre ble orientert om status og foreløpig gjennomføring av fokusområde
anlegg 2019-20.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Administrasjonens rapport om status for fokusområde anlegg tas til etterretning.

Vedtak:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

55/2019
Videreutvikling av norgescupkonseptet
Jf. Kapittel 1.400

Norges Skytterstyre ga i sak 123/2018 NC-komiteen følgende oppdrag:
NC-komiteen gis i oppdrag å gjennomgå NC-konseptet i tråd med føringer gitt i
Langtidsplanen 2016-2020. NC-komiteen skal foreslå eventuelle endringer og vurdere
effekten av NC som konkurranseform i forhold til det øvrige stevnetilbud. NC-komiteen gis
frist til 1. juni 2019 for å komme med sin innstilling til Norges Skytterstyre.
NC-komiteen er sammensatt av:
Jens Sverre Knutsen (leder)
Jan Kåre Moland
Toni Hovdedalen
NC-komiteen har levert sin innstilling innen fristen som styret har gitt.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre ga føringer til videre arbeid med utredning av Norgescupkonseptet.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

56/2019
Kort status for samarbeidsavtaler med andre organisasjoner
Kapittel 1.400

Norges Skytterstyre fikk av administrasjonen en orientering om status for inngåtte
samarbeidsavtaler med andre organisasjoner, som for tiden er:
•
•
•
•

Norges Skytterforbund (NSF)
Norges Skiskytterforbund (NSSF)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar orientering om status samarbeidsavtaler til etterretning.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

57/2019
Utlysning av Nordisk mesterskap 2021
Jfr. 1.400

Nordisk mesterskap arrangeres årlig etter turnus mellom Sverige, Danmark og Norge.
Normalt tidfestes konkurransen til første helgen i september fra torsdag til lørdag, med
hjemreise søndag morgen. I 2021 er det Norges tur til å arrangere mesterskapet.
I sak 70/2016 vedtok Norges Skytterstyre at mesterskapet for 2018 skulle utlyses for
Østlandet og Sørlandet landsdel. Bakgrunnen for at mesterskapet utlyses i den sørøstlige
delen av landet er at både Danmark og Sverige har signalisert at deres trange økonomi
knyttet til grovkalibersatsing ikke gir rom for lange reiser til eksempelvis Nord-Norge, med
den konsekvens at trolig ikke kan stille. Administrasjonen anbefaler derfor at mesterskapet
også denne gang lyses ut for Østlandet og Sørlandet landsdel.
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
1. Administrasjonen gis i oppdrag å gjennomføre utlysning i Sørlandet og Østlandet for å
skaffe arrangør til Nordisk Mesterskap 2021. Arrangementet skal gjennomføres iht.
gjeldende statutter. Søknadsfrist settes til 15. januar 2020.
2. DFS bidrar med fast tilskudd kr. 30.000.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

58/2019
Lønnsoppgjøret 2019
Jf. kapittel 1.400

Lønnsoppgjøret i staten for 2019 er avsluttet. Generalsekretæren orienterte om de lokale
forhandlinger med Skytterkontorets personalforening. Skytterkontorets ledelse inngår ikke
selv i de lokale forhandlinger. Presidenten er av styret gitt fullmakt til å forhandle om
eventuelle tillegg for ledelsen (sak 65/2004).
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:
Norges Skytterstyre tar orientering om lønnsoppgjøret 2019 til etterretning.

Vedtak:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

59/2019
B‐sak: Tildeling av hedersbevisning
Jf. kapittel 4

Hedersbevisning ble enstemmig besluttet tildelt. Ført i B‐protokoll.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

60/2019
Ankesaker under Landsskytterstevnet i Evje
Jf. Kapittel 11

Norges Skytterstyre behandlet tre ankesaker under Landsskytterstevnet i Evje.
1. Anke på avgjørelse i skyteteknisk komite angående merkelig første skudd på flere serier
under finfelt klasse rekrutt. Skiver kontrollert og funnet i orden av FMA og DFS.
2. Anke på avgjørelse i skyteteknisk komite angående forstyrrelser på standplass i forbindelse
med kontroll av magasin. Skytter mener han fikk for liten tid til klargjøring når det blir
kontroll rett før skyting.
3. Anke på avgjørelse i skyteteknisk komite angående manglende skudd på grunnlag som ble
funnet i rammeverk til skiven. Skytter mener dette skuddet kommer fra annen skytter, og at
det ikke kan påvises at det er hans skudd.

Vedtak:
Ankene tas ikke til følge. Navn på skyttere som har anket føres i B‐protokoll.
Enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

61/2019
B‐sak: Hendelse under Landsskytterstevnet
Jf. kapittel 15.

Vedtak ført i B‐protokoll.

