Protokoll Norges Skytterstyre - nettmøte
Møtedag:
Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

27. oktober 2020
98/2020
Gjennomføring av Skyttertinget 2020
Skytterboka kapittel 1.400

Følgende deltok på møtet:

Norges Skytterstyre: Bernt Brovold, Jan Åge Gjerstad, Torben Knudsen, Tor Jakob Reitan, Arne
Birkeland, Jens Sverre Knutsen og Kari Sofie Brøndbo Fiskum. Eva Rubbås-Risvik deltok som følge av
at hun opprinnelig skulle møte for Torben på Skyttertinget.
Administrasjonen: Jarle Tvinnereim og Terje Vestvik

Saksopplysninger

Norges Skytterstyre vedtok i sak 96/2020 at Skyttertinget skulle avholdes på Quality Airport Hotel
Gardermoen den 31. oktober og 1. november som planlagt, der påkrevde smitteverntiltak ble iverksatt
i samarbeid med hotellet.
Etter at regjeringen kom med skjerpede smitteverntiltak i går, 26. oktober, har Skytterkontoret fått
flere henvendelser fra tingdelegater som ikke ønsker eller ikke får tillatelse fra arbeidsgiver til å reise.
Norges Skytterstyre konkluderte derfor med at av hensyn til demokratiet og smittevernet
gjennomføres årets Skytterting på Teams. Generalsekretæren har varslet samlagene om dette, og
sender ytterligere informasjon om praktisk gjennomføring av tinget etter dette ekstraordinære
styremøtet.
Tingforhandlinger
I utgangspunktet kan alle tingsakene behandles på Teams. Det er flere både store og små
organisasjoner som har gjennomført årsmøter etc. på Teams eller tilsvarende plattformer, og etter det
administrasjonen kjenner til har det gått greit.
Noen vil allikevel hevde at Skytterting på Teams ikke gir en fullverdig prosess og diskusjon.
Det er Skyttertinget som bestemmer hvilke saker som skal behandles. Etter at saklisten er endelig
fastsatt av Skyttertinget, kan dessuten hver enkelt tingrepresentant, under behandling av den enkelte
sak, fremme forslag om at saken utsettes. Da må Skyttertinget straks votere over utsettelsesforslaget.
Dersom Skyttertinget ønsker å utsette en eller flere saker, har Norges Skytterstyre satt opp en
prioriteringsliste over saker som bør prioriteres og behandles på kommende Skytterting.
Saker som eventuelt blir utsatt kan tas senere, gjerne i kombinasjon med planlagt ledersamling 23.-25.
april 2021.
Det gjennomføres et testmøte på Teams torsdag kveld, med start kl. 19.00.

Vedtak:

Skyttertinget 2020 gjennomføres på Microsoft Teams 31. oktober 2020. Enstemmig vedtatt.
Etter sak 1 anbefaler Norges Skytterstyre at følgende saker prioriteres ved gjennomføring av Skyttertinget:
Sak 7. Endringer i Skytterboka som følge av toårige Skytterting
Sak 11. Turnus for Landsskytterstevnet
Sak 13. Nasjonalt arrangement innendørs
Sak 14. Langtidsplan 2021-2024
Enstemmig vedtatt.
Flertallet i Norge Skytterstyre anbefaler at resten av Skyttertinget avholdes som fysisk møte samme
helg som ledersamling.

