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Referat forrige møte 7/19    Godkjent 
E-post saker i perioden    Ingen saker i perioden 
 
 
Gjennomgang av ny lov 1/1-2020 – NBF 
Styret gikk gjennom loven for Norges Bueskytterforbund, sammen med lovkomiteens leder. 
Vedtak; Styret vedtok loven enstemmig 
 
 
Rent Særforbund Det ble informert om at vi nå er godkjent av Antidoping Norge som 
Rent Særforbund, og presentasjon av dette vil bli fremlagt på tinget 2020. 
 
Ting forberedelser Styret gikk gjennom alle tingforslag og la til sine kommentarer, 

som nå vil bli sendt lovutvalget for behandling. 
 
 
60/20 Uttakskomiteens rolle 
Styret diskuterte UK,s retningslinjer og utarbeidet et forslag til tinget for behandling. 
 
 
61/20 Ianseo-samarbeid med WA Sverige 
I møte med WA Sverige nylig ble det enighet om at vi skulle starte et samarbeid.  
I Norge jobbes det med å få på plass ny hjemmeside, og i forbindelse med denne vil vi – ved 
å «bytte tjenester» - få tilgang til det svenske oppsettet uten ekstra kostnad. 
Videreutvikling for å tilpasse det norske behovet betaler vi for selv, men vi har et betydelig 
bedre utgangspunkt nå enn vi har hatt tidligere med tanke på en resultat- og database-
service som effektiviserer våre tjenester og gir oss de behov vi har med tanke på registrering 
av rekorder, uttak til internasjonale mesterskap etc. 
WA Sverige har tett samarbeid med Ianseo i Italia, de har god kjennskap til hvordan Ianseo 
fungerer og det er åpnet for at vi i Norge skal få til et godt samarbeid med våre svenske 
«kolleger». 
Det planlegges et møte så raskt som mulig etter NM innendørs i mars. 
 
Vedtak: Styret tok dette til etterretning. 
 
 
62/20 Rikets tilstand – 3D og Felt regelverk 
Det arbeides med sammenstilling av våre norske regler med det man finner i D-heftet for å få 
en enklere oversikt og forståelse for hvordan man skal forholde seg til rundene i 3D og felt-
løypene. 
Resultatet av dette blir egne avsnitt/seksjoner i B-heftet som tar for seg både Felt og 3D i 
Norge. 
Ev. nye regler og/eller justeringer på eksisterende innhold i WA sitt reglement blir 
implementert i disse nye avsnittene fortløpende. 
Ferdigstillelse av dette arbeidet planlegges til utesesongens start i 2020 (15. april). 
 
Vedtak; Styret tok dette til etterretning. 
 
 
63/20 NM arrangør hefte 
Heftet vedr NM-arrangement er nå gjennomgått, justert og ferdigstilt. 
 
Vedtak; Styret tok dette til etterretning 
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64/20 Status hjemmesideprosjektet 
Før jul ble det sendt ut nytt konkurransegrunnlag for levering av hjemmesidene til NBF. 
Frist for å besvare dette er satt til 24.jan 2020. 
Vi ser for oss å få en rask avklaring på hvem vi velger som leverandør av tjenesten og vil 
deretter snarest gå i gang med å bygge opp våre nye sider. 
Parallelt med dette har vi gått i dialog med WA Sverige, for å få på plass en resultattjeneste 
som gir oss det grunnlaget vi trenger for enklere registrering av rekorder, uttak til 
internasjonale mesterskap etc. 
 
Vedtak; Styret tok dette til etterretning. 
 
 
65/20 Ny lov for særkrets og regioner 
I henhold til NIF’s lov § 7-3 plikter Norges Bueskytterforbund å utarbeide en egen lovnorm for 
sine særkretser/regioner basert på lovnorm for særkretser/regioner utarbeidet av 
Idrettsstyret, se § 7-3 under: 
§ 7-3. Lover  
Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser/regioner basert på lovnorm 
for særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret. 
Norges Bueskytterforbund bør i sin lovnorm for særkrets/regioner beholde den bestemmelse 
som i en årrekke har vært del av § 4.2 i Norges Idrettsforbunds lovnorm for 
særkretser/regioner, se § 4 under: 
§ 4  Kontingent og avgifter 
(1) Kontingenten fastsettes av særkretstinget. 
(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

særkretstinget. Styret i Norges Bueskytterforbund vedtok at lag som skylder kontingent 
eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap1 i særforbundet.  

 
Eventuelle konsekvenser av manglende betaling av kontingent/avgifter bør legges inn her. 
F.eks. om dette innebærer tap av møterett, stemmerett osv. på særkretstinget, se 
idrettsforbundets veileder: 
 
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder-til-lovnorm-for-
sarkretser-og-regioner.pdf 
 
Hva må særkretsen/regionen gjøre? Særkretsen/regionens styre må sørge for at særkretsen 
har en oppdatert lov som er i samsvar med den lovnorm særforbundet har besluttet at 
særkretsen/regionen skal benytte. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært ting 
for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv 
gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av 
særkretsen/regionens ting med 2/3 flertall. Dersom styret vedtar endringene før 1. januar 2020, 
må det fremgå av vedtaket at lovendringene først trer i kraft 1. januar 2020. Styret må informere 
medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på særkretsen/regionens hjemmeside eller 
på annen måte. Det enkelte særforbund kan selv beslutte om særkretsen/regionen skal 
oversende lovendringer i egen lov til særforbundet for godkjenning før de trer i kraft, eller om 
lovendringer skal tre i kraft uten påvente av eventuell godkjenning. 
 
Norges Bueskytterforbunds lovnorm for særkrets/region gjøres gjeldende fra 19.01.2020  
NIF’s lovnorm er gjeldende for perioden 01.01.20 – 19.01.20 av hensyn til bestemmelsene om 
at lov ikke kan gis tilbakevirkende kraft. I perioden 01.01.20 til og med 19.01.20 er det Norges 
Idrettsforbunds lovnorm som er gjeldende så fremt den enkelte særkrets/region ikke har 
vedtatt ny lov. Dersom særkrets/region har vedtatt ny lov på basis av NIF’s nye lovnorm for 
særkrets/region må den aktuelle særkrets/region vedta ny § 4, 2. ledd i henhold til Norges 

 
1 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder-til-lovnorm-for-sarkretser-og-regioner.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder-til-lovnorm-for-sarkretser-og-regioner.pdf
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Bueskytterforbunds lovnorm av 19.01.20. Det er ingen andre forskjeller mellom Norges 
Idrettsforbunds lovnorm for særkrets/region og Norges Bueskytterforbunds lovnorm. 
 
Vedtak; Styret vedtok forslaget. 
 
 
66/20 Splitting av bueskytter region Vestlandet 
Vi har mottatt søknad fra Bueskytterregion Vestlandet om at det ønskes å splitte regionen i 2.  
I mailen står det følgende: 
 
Bueskytterregion Vestlandet søker om å få splitte regionen i to regioner til det som nå er 
Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Etter sammenslåingen har regionen fungert dårlig, det viser seg å være for store avstander 
fra nord til sør.  
Dette medfører at det er vanskelig å samle klubbene og styret til møter. De siste årene har 
det nesten ikke vært avholdt styremøter. 
 
Et enstemmig årsmøte i august 2019 gikk inn for en splitting og mener dette er det beste for 
klubbene og skytterne i regionen.  
 
 
Vedtak; Styret vedtok splittingen for å motivere til økt aktivitet i våre regioner, 

men har en målsetting om at vi på sikt skal forholde oss til Norges fylker 
og NIFs idrettskretser.  

 
 
67/20 Avtale om merchandising 
Henviser til styremøte 3 september sak nr. 43/19 
 
Styret var positive til en avtale med Sport X og Errea, så fremt denne avtalen ikke var i strid 
med landslagstøy-leverandøren, Trimtex.  
 
Denne avtalen gjelder kun for landslagstøy, og ingen annen skriftlig forpliktelse ovenfor 
Trimtex.  
 
Dermed jobbet utviklingsansvarlig sammen med presidenten videre på å få klar en avtale 
med Sport X (tidligere Follo Sport, navnebytte) 
 
 
Vedtak; Styret godkjente samarbeidsavtalen og ga president fullmakt til å 

underskrive avtalen. 
 
 
68/20 Camp Villmark 2020 
I 2019 deltok vi på Camp Villmark på Varemessehallen i Lillestrøm.  
Dette ble en stor suksess med mange besøkende og god visning av sporten.  
I år ønsker vi også å kunne tilby seminarer, for de bueskytterne som kommer.  
Dette er en stor messe, med masse folk og vi får igjen plassen gratis fra Norges Varemesse, 
vi er også blitt lovet plass nærmere inngangen for å gjøre oss enda mer synlig. På sikt er 
planen å kunne arrangere Norges Cup finaler her. (2021) 
I samtale med Rune kom vi frem til at vi kunne benytte 10 000 kr fra prosjektkonto 50014 
(Elitesatsning 3D/Felt) for å bruke på arrangementets foredragsholdere.  
 
Vedtak; Styret ved tok forslaget 
69/20 Søknad om trenerveileder. 
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Flere klubber har utfordringer for å beholde en stabil medlemsaktivitet, dette har vi sett 
gjennom de svingende medlemstallene.  
Dette kan skyldes en usikkerhet hos trenerne i gjennomføringen av trenergjerningen. Denne 
usikkerheten gjelder både funksjonsfriske og utøver med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er 
det nok en kjensgjerning at det mangler trenerkompetanse for utøvere som ønsker å nå 
høyere nivå. Spranget fra hobby til satsende utøver er langt.  
Det hadde vært fordelaktig med en trenerveileder som kan heve nivået fysisk og sosialt 
gjennom direkte oppfølgning hos grasrottreneren med det bueskytterspesifikke. Dette skal 
gjøres gjennom trenerbesøk med tilknyttede seminarer/workshops.  
Da forbundet for tiden ikke har finanser til å dekke et slikt prosjekt er det utarbeidet et utkast 
for å søke midler gjennom Sparebankstiftelsen – DNB.  
 
Vedtak; Styret vedtok å sende inn en søknad om prosjektmidler til å finansiere en 

trenerveileder. 
 
 
 
70/20 Utjevningstabell innendørs 
Utjevningstabell for NM innendørs – 2020 er oppdatert. 
 
Vedtak; Styret vedtok utjevningstabellen. 
 
 
71/20 Prosjektregnskap pr. desember 2019 
Prosjektregnskapet ble gjennomgått. Årsregnskapet blir ferdigstilt om kort tid og skal inn i 
tingpapirene. 
 
Vedtak; Styret tok prosjektregnskapet til etterretning. 
 
 
72/20 NM – innendørs – OCC 
Styret behandlet utfordringer rundt eierskapet til vår NM-arena innendørs og utarbeidet en 
informasjon som nå er lagt ut på vår hjemmeside og sendt ut til klubbene via vår 
medlemsmail. 
 
 
 
 
 
Planlagte møter 2020: 
24 april      1300 - 1900 Scandic Gardermoen før Ting 
9 - 10 mai    0930 – 1700 1 styremøte for nytt styre 
 
 
 
 
Møte avsluttet kl. 17:15 
Jan Roger (Referent) 
 
 


