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Tilstede:  
Fra styret: Steinar, Sigmund, Per Christian, Oda, Stine, Rune, Marius 
Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen 
 
Fraværende: Tine, Svein, Eva 
 

Saksliste: 
 
Faste punker: 

• Referat forrige møte 8/19 (18-19 januar 2020) 

• E-post saker i perioden 
o EP 3-20 Visually Impaird 
o EP 4-20 Leverandør av hjemmeside 
o EP 5-20 Endring av uttaksdato 
o EP 6-20 Barebow skiveskyting 
o EP 7-20 WEB-møte, flytting av NM innendørs og Tinget 
o EP 8-20 Stipender 2020 
o EP 9-20 Registrering av Verdensrekorder – Europarekorder 

 

• Strategiprosess 
 

 
Sak: 
72/20 NM inne 2021 
73/20 Frist for internasjonal deltakelse 
74/20 Regnskap pr 28. april 2020 
75/20 NBF – digitale verktøy 
76/20 NM 2020 – gjennomføring 
77/20 Finansiering av hjemmeside og resultatservice 
78/20 Regelverk ifm Corona  
79/20 Rekorder ifm Corona 
80/20 Recurve senior landslag mot 2021-2022 
 
 
Protokoll fra styremøte 8/19    Godkjent 
EP 3 – 9/20      Godkjent 
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72/20 NM inne 2021 
På det tidspunktet det ble allment kjent at NM-anlegget i Melsomvik eies av Smiths venner 
ble det besluttet at vi etter NM inne 14. og 15. mars skulle vurdere eventuell flytting av NM 
inne 2021 til et annet anlegg. På grunn av korona-pandemien ble NM inne 2020 utsatt til 28. 
til 29. november 2020. 
Utsettelsen til ultimo november fører til at vi ikke har tid til å vurdere flytting av NM inne 2021.  
Vi har vært i kontakt med Ragnar Evensen i Tønsberg og Omegn Bueskyttere som deler 
denne vurderingen. 
 
Innstilling: NM inne 2021 arrangeres i OCC sitt anlegg i Melsomvik. 

 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 

 
 
73/20 Frist internasjonal deltakelse - Utsettes til neste møte 
 
74/20 Regnskap pr 30. april 2020 
Budsjettet for 2020 ble opprinnelig vedtatt med et underskudd på kr. 110.000,-, herav inntekter 
på kr. 4.897.000,- og kostnader med kr. 5.007.000,-. Ved utgangen av april ligger vi an til å 
oppnå inntekter på kr. 5.047.000,-.  
Vi har pr. dato ikke konstaterte tap som konsekvens av corona-pandemien. Administrasjonen 
har jobbet godt for å unngå tap. Den største posten gjelder hotellutgifter i forbindelse med 
opprinnelig fastsatt NBF-ting 24. – 26. april. Tinget inkl. forberedende styremøte er utsatt til 2. 
– 4. oktober. Forutsatt at dette lar seg arrangere vil vi ikke tape noe. Det knytter seg usikkerhet 
til en del flybilletter, totalt beløp utgjør kr. 99.855,-; gjelder EM Para Olbia, WAE kongress, EM 
skive, WC1, WC2 og prosjekt 50012. Så er det forskuddsbetalt til World Archery kr. 128.422,- 
ikke tapsutsatte midler. 
Vi kan pr. 30.04.2020 ikke se vesentlige økonomiske faresignaler. 
 
Innstilling: Fremlagt regnskap med kommentarer tas til etterretning. 

 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
75/20 NBF – digitale verktøy 
Det ble lagt frem et forslag på hvordan vi kunne øke bruken av digitale verktøy, med 
følgende innstilling til styret 

• Vedta «uniform» bruk av epost i styre- og verv-sammenheng. 

 

• Vedta bruk av NBF’s MS Teams som samhandlingsplatform  

Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 

76/20 NM 2020 – gjennomføring 
Styret diskuterte de utfordringer som har kommet opp ved gjennomføring av våre 
Norgesmesterskap i 2020, med dagens kjennskap og usikkerhet når det gjelder 
virusspredning, myndighetenes krav til sammenkomster i grupper, avstand mellom personer 
og ikke minst, hva er situasjonen etter sommeren – dette målt opp mot hvilke regelendringer 
og tilpasninger vi må gjøre for å tilfredsstille koronareglene. 

 
Vi har nå vært i kontakt med følgende arrangører: 
NM – skive 21. – 23. august (Sandefjord) 
NM 3D 29. – 30. august (Kvinnherad) 
NM Felt 5. – 6. september (Vidar og Lillestrøm) 
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Deres holdning er at det er en fornuftig beslutning at arrangementene blir kansellert for 2020. 
Klubbene vil få muligheten til å søke om sine respektive mesterskap i 2021. 
 
Når det gjelder NM innendørs i Tønsberg som skulle vært avholdt 14. – 15. mars, men som 
er flyttet til 28. – 29. november, så avventer vi utviklingen av myndighetenes restriksjoner 
 

Vedtak: Styret vedtok at NM skive, NM 3D og NM Felt for 2020 er kansellert. 
 
 
77/20 Finansiering av hjemmeside og resultatservice 
Styret har tidligere valgt leverandør til ny hjemmeside med en budsjettramme på kr. 
80.000,- men som ikke er justert i opprinnelig budsjett. 
Vi har også kostnadsfritt fått tilgang til det utvidede resultatsystemet til våre svenske 
venner, men må tilpasse norske regler som er stipulert til kr.50.000,- 
Dette gjør at vårt opprinnelige budsjett på prosjektkonto 32090 må økes med 
kr.130.000,- 
 
Vedtak: Styret vedtok økningen på prosjekt 32090 til totalt kr.220.000,- 
 
 
78/20 Regelverk ifm Korona  
Det ble diskutert behov for å tilpasse våre regler i koronaperioden slik at vi lettere kan 
arrangere konkurranser. 
 
Innstilling: Så lenge koronaperioden varer. 

• Godkjenne at arrangør kan gå utenom regelverket (dog ihht NIF/helsemyndigheter), 

for å få til en praktisk gjennomføring av konkurransene. 

• Nødvendige tilpasninger skal sendes til dommer@bueskyting.no i forkant av 
arrangementet, for registrering og eventuelle avklaringer. 
 

• Approbering av stevner endres til 10 dager inntil videre. 
 

Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 

 
79/20 Rekorder ifm Korona 
Det ble diskutert hvordan vi skulle forholde oss til å sette rekorder i disse Koronatider. 
 
Innstilling: 

• Nasjonale rekorder kan sette hvis ikke konkurransen er tilpasset fordelaktig for 
gjeldende skytter. 

• Internasjonale rekorder følges WA – reglement. 
 

Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 

 
80/20 Recurve senior landslag mot 2021-2022 
Sportssjef Ragnhild gikk gjennom den vanskelige tiden som våre representasjonsskyttere 
opplever ifm. Korona-pandemien både nasjonalt og internasjonalt. 
Det er stor forskjell på hvilke treningsmuligheter våre skyttere har med tanke på vår 
demografi og vanskelig med å få arrangert samlinger. 

mailto:dommer@bueskyting.no
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Siden OL er flyttet til 2021, og siste kvalifiseringer for dette mesterskapet blir i 2021 vil man 
forsøke å kvalifisere seg når uttaksstevner internasjonalt kommer på kalenderen. 
Sportssjefen vil også snarlig legge ut informasjon om hvem som er med i forbundets grupper. 
Per idag er det behov for avklaring rundt landslagstrukturen, både hva gjelder utøvere og 
trenere. 
Utøverne var opprinnelig organisert som tre landslag med hver sin trener.  
Idag er det ikke avklart hvordan trener-funksjonen for seniorlandslaget recurve skal dekkes 
inn.  
Bård Nesteng er ikke lenger trener, men Magne Nilsen har bidratt i gruppen, viktige roller 
som må defineres. 
Det er planlagt et møte mellom trenerutvalget og sportsutvalg med tanke på fremtidige 
trenerkabaler. 
Styret påpekte viktigheten av det haster å få fart på strukturert trening og satsning både mot 
evt OL i 2021 men også 2024. Dette må, naturlig nok, skje i og i nært samarbeid med 
dagens trenere.  
Styret og sportssjef ble enige om at, struktur med tilhørende avtaler om engasjement og 
rollefordeling, derfor skal være klar senest til sommeren (30.06.20) helst før. 
 
 
 
Neste møte vil bli på Idrettens hus 12. september. 
 
 
Møte avsluttet klokken 15:00 
Jan Roger (referent) 
 


