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

Protokoll nr. 7/20-22 styremøte 20.-21. november 2021
Følgende deltok på møte:
Fra styret: Steinar, Eva, Per Christian, Fred, Linda, Odin, Marius, Sigmund, Hege, Rune
Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) (Endre var med 20. november)

Saksliste:
Faste punker:
• Referat forrige møte (protokoll nr. 6. 2020-22)
• E-post saker i perioden: ingen saker
• Strategiprosess (gjennomgang av de enkelte ansvarliges målbare
handlingsplaner – ligger i teams, men også i styrepapirene)
•

Sportssjefen informerer lørdag klokken 14:00

66/20-22 Prosjektregnskap pr. oktober 2021
67/20-22 Godkjenne nye avtaler/handlingsplaner antidoping
68/20-22 Ekstraordinære midler Regjeringens idrettsstrategi
69/20-22 Tinget 2022 – gjennomgang av innkalling og innkvartering
70/20-22 Mandat trenerutvalg
71/20-22 Rekordnotering PU (Psykisk utviklingshemmede) og Visually Impaired
72/20-22 Definisjon av barneidrettsbestemmelser
73/20-22 Hoveddommere NM 2022
74/20-22 Budsjettforslag 2022

Strategiprosess.
Styret gikk gjennom strategidokument, og oppdaterte dette både i forhold til ansvar og
målbare handlingsplaner.

PRESISJON – TRADISJON – INKLUDERENDE – RESPEKT - SAMHOLD

Sportssjefen orienterer.
Sportssjefen informerte styret om det arbeidet som pågår i Sportsutvalget, og la frem
ønsker fra landslagstrenere og Sportsutvalget i forhold til budsjettbehandlingen 2022.
EM innendørs – Slovenia februar 2022 ble ikke prioritert av sportsutvalget. Vi vil derfor
ikke bli representert ved dette mesterskapet.
Referat fra Sportsutvalget ble gjennomgått og vil bli publisert sammen med protokollen.
Fra 2022 vil referat fra Sportsutvalget være et arbeidsnotat for Sportsutvalg og styret,
og i stedet for publisering av dette vil offisiell informasjon komme fra Sportssjefen
direkte.

66/20-22 Prosjektregnskap pr. oktober 2021
Regnskapet pr. 31.10.21 viser et overskudd på kr. 1.508.231,-. Budsjettert resultat for
kalenderåret viser et underskudd på kr. 300.000,-. Vi forventer å motta
momsrefusjonsmidler med ca. kr. 250.000,- i desember. Vi vil også motta renteinntekter
pr. 31.12 med 30-40 tusen kroner. Vi kommer også til å motta noe bingoinntekter i løpet
av november måned. Årets regnskap påvirkes av covid19-pandemien på samme måte
som i 2020. Forventet overskudd for 2021 vil ligge på ca. kr. 1.400.000,-. Eventuelt
etterslep på kostnadssiden kan påvirke resultatet.
Innstilling til styret
Regnskapet pr. 31.10.21 tas til etterretning.
Vedtak:
Styret tok prosjektregnskapet pr. 31.10.21 til etterretning.

67/20-22 Godkjenne nye avtaler/handlingsplaner antidoping
Følgende avtaler har blitt behandlet i forhold til Antidoping og må formelt godkjennes i
styremøte.
Når det gjelder skytteravtalen er denne også behandlet i Sportsutvalget.
a) Godkjenne ny skytteravtale for 2022
b) Godkjenne beredskapsplan antidoping
c) Godkjenne handlingsplan antidoping
Innstilling til styret
Styret godkjenner vedlagte avtaler og handlingsplaner.
Vedtak:
Styret vedtok de forskjellige avtaler – handlingsplaner.

68/20-22 Ekstraordinære midler Regjeringens idrettsstrategi
Idretten har fått et ekstraordinært tilskudd som en del av Regjeringens Idrettsstrategi.
Vi har fått kroner 362.786,- som vi kan bruke til ekstraordinære tiltak, og som vi må
rapportere på under post 2/3 rapporteringen høsten 2022. (se vedlegg)
Administrasjonen mener det er viktig å prioritere oppgaver som vi ellers ikke har
økonomisk mulighet til og vi anbefaler følgende tiltak:
Det lages en egen prosjektkonto for tiltakene i budsjettet 2022.
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Forslag til motiverende tiltak:
- Det arrangeres en eller flere gratis trenerkonferanser i 2022
o Deltakere betaler reisekostnader selv
o Trenerutvalget sammen med trenerveileder planlegger tiltaket.
Budsjett 145.000,-

Det arrangeres en eller flere gratis dommerkonferanser i 2022
o Deltakere betaler reisekostnader selv
o Dommeransvarlig sammen med utviklingsansvarlig planlegger tiltaket
Budsjett 145.000,-

-

Krets/region gjennomfører aktivitetslederkurs med min. 10 deltakere
o Hvert gjennomførte kurs honoreres med kroner 5.000,Budsjett 50.000,-

-

Veilederutdanning for 1 person blir gjennomført for å styrke klubbutviklingen.
Budsjett 20.000,-

Totalt budsjett kroner 360.000,Innstilling til styret
Styret beslutter bruk av øremerkede midler til ovenstående aktiviteter
Vedtak:
Styret vedtok innstillingen og ba administrasjonen lage en egen prosjektkonto for
inntekter i 2021, og en egen prosjektkonto for kostnader rundt prosjektet for 2022.
69/20-22 Tinget 2022 – gjennomgang av innkalling og innkvartering
Viktige datoer for Tinget 2022:
- Frist for utsendelse senest 22. desember 2021
- Forslag til Tinget skal være oss i hende senest 22. januar 2022
- Frist for utsendelse av saksliste med forslag er senest 22. mars 2022
-

Vi går gjennom innkalling og skjema for opphold.

-

Det foreslås som en del av vår bærekrafts-diskusjon sendes alle papirer ut
elektronisk.

-

Ansvarshavende for hvert område klargjør sine rapporter til presidenten senest 9.
januar 2022, slik at rikets tilstand kan ferdiggjøres.

-

Presidentskapet, sammen med generalsekretær og utviklingsansvarlig har møte
22.-23. januar 2022 for å tilrettelegge innkomne forslag.

-

Styrets kommentarer blir gjennomgått/justert og besluttet på styremøte 12.-13.
februar 2022
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Innstilling til styret
Styret godkjenner overstående plan.
Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering.

70/20-22 Mandat trenerutvalg
I forbindelse med møte i utdanningsutvalget stilles følgende spørsmål fra
«trenerutvalget» i gruppa:
Hvilket mandat har egentlig Trenerutvalget?
Hva konkret inngår i dets arbeid, og hva er den konkrete bestillingen fra styret?
-bygge trenerkurs?
-utdanne trenere og landslagstrenere?
-trene landslagsskyttere?
-hvilket nivå skal man legge seg på? (aktivitetslederkurs er tiltenkt holdt i krets/klubb)
Spørsmålet springer ut fra at det nå ikke sitter en politisk ansvarlig i Trenerutvalget, men
at Trenerutvalget er en sub-gruppe i Utdanningsutvalget. Det savnes konkrete
retningslinjer for hva gruppen skal gjøre.
Det hele skaper usikkerhet til utvalgets mandat. Hva skal vi mene om f.eks. saker som
vedr. landslaget og dets utdanningsnivå? Det trengs et styringsdokument/instruks for
hva som ønskes utført (les: tildelingsbrev).
I 2022 planlegges det å holde trener 2 og trener 3-kurs, med eksterne kursholdere. I
tillegg til baneleggerkurs.
Styrets innstilling
Trenerutvalgets oppgaver er:
- Å forholde seg til NIFs trenerløype
- Utvikle baneleggerkurs til skogsskyting
- Fungere som et rådgivende organ for styret og andre NBF-organ
Vedtak:
Styret vedtok innstillingen.

71/20-22 Rekordnotering PU (Psykisk utviklingshemmede) og Visually Impaired
Vi har utøvere i Norge som skyter i klassene VI (Visually Impaired) og PU (Psykisk
Utviklingshemmede). Disse vil også delta på kommende NM.
I denne forbindelse må det tas stilling til og vurderes om det skal være mulig for utøvere
i disse divisjonene å få registrert rekorder.
Innstilling til styret
Skal det registreres rekorder for nevnte klasser?
Vedtak:
Styret vedtok registrering av rekorder for nevnte klasser.
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72/20-22 Definisjon av barneidrettsbestemmelser
For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år
og først og fremst i egen klubb.
b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller
9 år.
c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og
idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på
konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
Innstilling til styret
Styret vedtar å implementere barneidrettsbestemmelsene i sin helhet fra NIF.
Vedtak:
Styret vedtok innstillingen.

73/20-22 Hoveddommere NM 2022
Det er foretatt en spørring blant våre dommere om hvem som ønsker å stille som
hoveddommer for våre NM i 2022, og flere gode kandidater ble fremlagt.
Vedtak:
Styret valgte følgende dommere som hoveddommer for NM 2022:
NM innendørs
NM skive
NM Felt
NM 3D

Lillestrøm 1-3 april
Sandefjord 5-7 august
Eidsvoll 17-18 september
Land 24-25 september

Berit M Øgaard
Per Christian Stensgård
Bjørn Omholt
Rune Edvardsen

74/20-22 Budsjettforslag 2022
Styret gikk gjennom alle poster i budsjettet for 2022 og endte opp med en underskudd
budsjett på kroner 1.298.000,Med referanse til sak 68/20-22 så vil den ekstraordinære tildelingen bli inntektsført i
2021 regnskapet siden inntektene kommer inn i 2021, mens kostnadene vil bli ført i sin
helhet i 2022 regnskapet under en ny prosjektkonto.
Det reelle underskuddet for 2022 vil da være kroner 938.000,Vedtak:
Styret vedtok budsjettet for 2022.
Hege forlot styremøtet søndag klokken 12:00
Linda forlot styremøtet søndag klokken 14:00 og Rune fikk da stemmerett
Møtet avsluttet klokken 15:30
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