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Sak 112/2020: Offiserspokalen på Landsskytterstevnet
Sak 113/2020: Koronakrisen del 2 - tiltak

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

112/2020
Offiserspokalen på Landskytterstevnet
Skytterboka vedlegg 5 angående vandrepokaler LS

Det vises til saksbehandling og styrets begrunnelse og vedtak i sak 103/2020 angående
Offiserspokalen på Landsskytterstevnet. På bakgrunn av mange tilbakemeldinger til Norges
Skytterstyre, vil styret avvente innføring av vedtaket i sak 103/2020. Et samlet styre er fortsatt
av den oppfatning at trofeet er et unikt klenodium som viser den historisk tette forbindelsen
mellom DFS og Forsvaret, og derfor bør bli evigvandrende.
De umiddelbare og omfattende synspunkter som har framkommet fra organisasjonen på
vedtaket, medfører imidlertid at Norges Skytterstyre ønsker å gjennomføre en bred høring i
saken. Etter høringen tas saken opp til ny vurdering basert på de innspill som framkommer.
Norges Skytterstyre fatter følgende vedtak:
Vedtak angående Offiserspokal i sak 103/2020 settes på vent. Det gjennomføres en grundig
prosess med høring i organisasjonen før saken drøftes på nytt. Enstemmig vedtatt.

Saksnummer:
Sak:
Kompetanse:

113/2020
Koronakrisen del 2 - tiltak
Skytterboka kapittel 1.400

Saksopplysninger
Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå
smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.
Konklusjon:
Det frivillige Skyttervesen er en ansvarlig og samfunnsbevisst organisasjon. Norges
Skytterstyre ønsker ikke at vår aktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere
gjennom våre aktiviteter.
Norges Skytterstyre fatter med den begrunnelse følgende vedtak:
- Alle sentrale kurs og samlinger ut året avlyses med umiddelbar virkning.
- All sentral møtevirksomhet skal primært skje via nett.
- Ombudsmøter gjennomføres primært på nett, eller utsettes til etter 30. november.
Ombudsmøter kan gjennomføres med en representant fra hvert skytterlag, som har det
antall stemmer som lagets representasjon etter Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier.
- Årsmøter kan utsettes, avholdes på nett, eller gjennomføres med forhåndspåmelding når
man er sikre på at årsmøtet kan gjennomføres i samsvar med gjeldene smittevernregler.
- Fra og med 9. november skal det ikke arrangeres stevner utover lagsaktivitet fram til i første
omgang 30. november. Norges Skytterstyre ber om at stevner før 9. november avlyses.
- Under all lagsaktivitet skal DFS koronavettregler følges.

- Skytterlagene skal utover dette følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.
Norges Skytterstyre følger den videre utvikling tett, og vil før 30. november komme med en
ytterligere vurdering av status/tiltak.
Enstemmig vedtatt.

