Norges Bueskytterforbund
Pb. 5000, 0840 OSLO, Norway
Telefon: +47 21029785

Protokoll nr. 10 styremøte 12 september 2020
Tilstede:
Fra styret: Steinar, Eva, Sigmund, Per Christian, Stine, Rune, Marius
Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen
Fraværende: Tine, Svein, Oda

Saksliste:
Faste punker:
• Protokoll fra forrige møte 9-20 (9 mai 2020)
• E-post saker i perioden
o EP 10-20
Trenerkabal – godkjent
• Strategipresentasjon Tinget 2020
o Sportssjefen informerer klokken 11:00

Sak:
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83/20
84/20

85/20
86/20
87/20
88/20
89/20
90/20
91/20

Sak 73/20 tas opp på nytt (UKs leder deltar kl. 10:00)
Innføring av vedtekter til Tinget
Barebow norgesrekord
NM søknader fra arrangører som måtte kansellere.
a) NM 3D 2021 – Kvinnherad
b) NM Felt 2021 – Vidar/LOB
c) NM Skive 2021 – 2022 Sandefjord
Økonomisk vurdering Tinget 2020 ved avmelding.
Godkjenning av ny gren «skogsskyting»
NM innendørs 2020 – Tønsberg (Ragnar Evensen deltar kl. 14:00)
Regnskap pr. august 2020
Feltsatsning
Forslag fra Sportsutvalget på internasjonal representasjon 2021
Søknad om støtte til trenerutdanning

Protokoll fra styremøte 9/20
EP 10/20

Godkjent
Godkjent
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Strategipresentasjonen som skal presenteres på Tinget ble gjennomgått og diskutert
inngående, inklusiv sportssjefens bidrag da hun også informerte fra sportsutvalgets
møte 6/9.
Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning, men når det gjaldt
publisering av referatet fra sportsutvalgsmøte ble dette votert over
om det skal legges ved protokollen. 5 for – 2 mot

81/20 Sak 73/20 tas opp på nytt (UKs leder deltar kl. 10:00)
Vedrørende frist for å melde interesse for internasjonal deltakelse
Etter det vi forstår ble ordningen med å måtte melde interesse for internasjonal
deltakelse innført av styret etter anmodning fra tidligere UK-leder, og fristen for dette
satt samtidig med start for uttaksperiodestart i Felt og 3D.
Det sittende UK sin erfaring er at det kun er i 3D at dette er viktig for å kunne holde
oversikt. Når det gjelder Felt så er det pr. i dag kun 3 baner det arrangeres stevner
på, færre deltakere, samt et styrevedtak på at kun 2 resultater fra samme bane teller
for uttak. Det er med andre ord relativt enkelt å ha oversikt over skyttere som kan
kvalifisere seg til mesterskap i Felt.
Forslag til vedtak:
Skyttere må melde interesse for internasjonal deltakelse og evt. om villighet til
egenfinansiering, innen 31/12 hvert år. Unntaket er for 3D der interesse må meldes
allerede ved start av uttaksperioden 15/6 hvert år. Beskjed om villighet til å reise på
egenfinansiering er 31/12 for alle disipliner.
Uttaksperiode for både 3D og Felt er fortsatt i henhold til Tingvedtaket fra 2018; 16/615/6 hvert år.
Vedtak:

Styret vedtok innstilling 6 for – 1 mot

82/20 Innføring av vedtekter til Tinget
I løpet av en tingperiode oppstår det behov for å gjøre justeringer i vedtatte
Tingvedtak.
For å få oversikt over de vedtak som gjøres i løpet av perioden, samt god historikk,
innføres det et dokument/protokoll som fylles ut i løpet av tingperioden og
implementeres etter Tinget er gjennomført.
Dette dokumentet er tenkt å ligge tilgjengelig for alle, sammen med regelverkene på
våre hjemmesider
Ved å gjøre dette vil vi også enkelt kunne gå gjennom disse punktene på Tinget før
de implementeres.
Det kan sees på som en norsk variant av WA’s «bylaws», som implementeres i det
internasjonale regelverket etter hver kongress.
Vedtak:

Styret vedtok innstillingen
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83/20 Barebow norgesrekord
I forbindelse med innføring av 50m for Barebow-divisjonen internasjonalt, ble det
uteglemt å korrigere for mulighet til å sette norgesrekord på denne avstanden også
for 50+ klassen i våre Tingvedtak.
Det foreslås derfor å endre «rekordavstand» fra 40m til dagens internasjonale
avstand på 50m også for 50+.
Siden dette skulle vært implementert på et tidligere stadie anbefales derfor også å
godkjenne norsk rekord som nylig ble satt i denne klassen (8.aug) av Terje Bøe.

Innstilling til styret
• Godkjenne endring av avstand for rekorder for 50+ i Barebow-divisjon, samt
godkjenne oppnådd rekord fra stevne 8.aug
Vedtak:

Styret vedtok innstillingen

84/20 NM søknader fra arrangører som måtte kansellere.
a) NM 3D 2021 – Kvinnherad
b) NM Felt 2021 – Vidar/LOB
c) NM Skive 2021 – 2022 Sandefjord
Basert på styrets vedtak 76/20, hvor styret besluttet at de arrangører som måtte
kansellere sine NM – arrangementer pga Korona, skulle få muligheten til å søke
respektive mesterskap i 2021.
Når det gjelder Felt og 3D så gir forbundsstyret dispensasjon fra at mesterskapene
fortrinnsvis skal avholdes i september måned.
Ovenstående arrangører søkte om å arrangere respektive mesterskap, og basert på
søknader og styrets vurdering av dato for respektive mesterskap, basert på at flest
mulig skyttere kan delta i alle NM.
Sandefjord søkte også om skive NM 2022, men styret behandlet søknadene basert
på styrevedtak 76/20 og ber Sandefjord Bueskyttere sende inn ny søknad om 2022.
Følgende datoer ble valgt:
6. – 8. august 2021
14. – 15. august 2021
21. – 22. august 2021
*

Sandefjord Bueskyttere
NM skive
Kvinnherad Bogeskyttarklubb
NM 3D
Vidar og Lillestrøm Bueskyttere NM Felt

*

Styret besluttet at underskuddsgarantien er ved 300 skyttere fordelt på 240
seniorer og 60 juniorer.

Vedtak:

Styret vedtok følgende NM arrangører for 2021 (se liste ovenfor)

PRESISJON – TRADISJON – INKLUDERENDE – RESPEKT - SAMHOLD

85/20 Økonomisk vurdering Tinget 2020 ved avmelding
NBF’s Ting skulle vært avholdt 25-26 april 2020, men ble flyttet til 3-4 oktober pga
Korona og nedstengning av arrangementer.
Når våre klubber melde seg på så var dette «bindende påmelding» siden vi har en
kontrakt med Scandic.
Styret besluttet at de som av forskjellige årsaker har trukket seg fra Tinget 2020
før fristen 12 september ikke vil bli fakturert.
Hvis det kommer avmeldinger etter 12/9 vil vi måtte fakturere i henhold til
bestilling.

86/20 Godkjenning av ny gren «skogsskyting»

Vi har gjennom en årrekke foretatt registreringer innen 3 grener når
idrettsregistreringen foretas.
De tre grenene er;
- Jakt/Felt skyting
- Ski – bueskyting
- Skive bueskyting
Under post 2 tildelingen er det kriterier for å få tildelt midler under
«grentilskudd for særforbund», om man har minst 20 klubber og 1500 aktive.
Forutsetningen for tilskudd er at «grenen» er godkjent av idrettsstyret.
Frem til nå har vi kun hatt skive bueskyting som godkjent gren, men etter en
lang prosess har vår søknad om ny gren «skogsskyting» som er et nytt navn på
Jakt/Felt skyting blitt godkjent som tilleggsgren på idrettsstyremøte 24/8 og vil
da være tilskudds-berettiget gren i 2021.
Styret tok denne meget positive informasjonen til etterretning.
87/20 NM innendørs 2020 – Tønsberg (Ragnar Evensen deltar kl. 14:00)
Styret behandlet forskjellige alternativer som Ragnar Evensen på vegne av Tønsberg
Bueskyttere la frem om gjennomføring av det utsatte NM innendørs 28 og 29
november 2020 med de restriksjoner som foreligger.
Basert på de siste informasjoner fra regjeringen om at det lite trolig, blir åpnet fra 200
til 500 deltakere ved arrangementer - med det første og de utfordringer som lange
reiseavstander, smitte og ansamling av så mange mennesker var teknisk arrangør og
styret enige om at vi må gå til det skritt å avlyse NM innendørs 2020.
Tønsberg og Omegn Bueskyttere vil få tilbud om å søke nytt mesterskap i 2022 eller
2023, og at dette blir presentert på Tinget 3-4 oktober.
NM innendørs 2021 som arrangeres 13 og 14 mars gjennomføres som planlagt.
I samråd med teknisk arrangør ble følgende vedtak fattet.
Vedtak:

Styret vedtok å avlyse NM innendørs 2020
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88/20 Prosjektregnskap pr. august 2020
Fremlagt prosjektregnskap ble gjennomgått og spørsmål besvart.
Vi skal også ha gjennomgang etter 2 tertial med Kontrollutvalget 23/9.
Innstilling: Fremlagt regnskap med kommentarer tas til etterretning.
Vedtak:

Styret vedtok innstillingen

89/20 Feltsatsning
Det har fra flere hold etterspurt satsing på skogsskyting. Nå som opplegget rundt 3D
kommer i system, mangler vi et opplegg og fremtidsplan for Felt. Satsing på felt har
blitt etterspurt i flere diskusjoner innad i styret, og det kommer nå innspill og spørsmål
fra miljøet rundt.
Det ble av Per Bolstad ferdiggjort et baneleggerkurs. I tidligere sak ble det reist
tanker om å utvikle dette, og det skulle bli avsatt penger i budsjettet.
Når nå nytt budsjett for 2021 skal revideres og godkjennes, er det viktig at dette blir
synliggjort.
Viktig også å fremsnakke alle disipliner innen bueskyting, ikke bare skive. Dette
gjelder for alle innen posisjoner i forbundet.
Innstilling til styret
Det avsettes midler i egne poster for 2021 budsjett til:
1: Baneleggerkurs
2: Opprettelse av Feltbaner.
Støtteordningen legges opp med «payback» ved gjennomføring av baneleggerkurs,
opprettelse av bane/stevne
Sammen med vedlagte dokumenter til saken, ser styret veldig positivt til tiltakene, og
det ble besluttet at Feltutvikling vil få en egen budsjettpost under budsjett 2021.
Det var også et ønske fra styret at trenerutvalget iverksetter tiltakene.
Selv om budsjett for 2021 ikke er behandlet, ble det gitt signaler om at Feltutvikling vil
få kr.40.000,- og at en «payback» ordning vil ha en størrelsesordning på kr.10.000,Vedtak:

Styret vedtok intensjonen rundt feltsatsning

90/20 Forslag fra Sportsutvalget på internasjonal representasjon 2021
Matrisen over internasjonale mesterskap tas til etterretning og vil bli forsøkt
innarbeidet under budsjettmøte 24 og 25 oktober som også er konstituerende
styremøte etter Tinget.
Vedtak:

Styret tok matrisen til etterretning.
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91/20 Søknad om støtte til trenerutdanning fra Lars Erik Amundsen
Styret gikk gjennom søknaden fra Lars Erik om støtte til WA internasjonalt trenerkurs
nivå 2.
Trenerutvalget fikk i oppdrag å utarbeide en plan for internasjonal utdanning, hvor
man også legger frem hvilke retningslinjer en person som får støtte må bidra med,
også en tilbakebetaling hvis dette ikke innfris.
Styret ser meget positivt på at vi har internasjonal skolering på alle plan, men at
søknader skal behandles av trenerutvalg eller tilsvarende og at kostnadsramme
belyses.
Generelt ønsket styret at det bør være en egenandel på rundt 50 %.
Vedtak:

Styret vedtok at Amundsen kan få en støtte på opp til kr. 20.000,siden han gjennomførte WA internasjonal trener 1 uten noen form
for økonomisk støtte. 6 for – 1 mot

Styremøte ble avsluttet 18:30
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