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Vurdering – behandling av forslag 26 på Norges Bueskytterforbunds ting 2020 
 

NIFs juridiske avdeling har mottatt en henvendelse fra styret i Norges Bueskytterforbund 
(NBF), som viser til følgende vedtak 9B på forbundstinget i 2022: 
 
«Tinget godkjenner at forslag 9B utgår og at forbundsstyret etter årets ting, sammen med 
representanter fra NIFs juridiske avdeling, gjennomgår streamingen og protokollen fra tinget 
2020 for å klargjøre vedtaket ift. Dette forslaget. Det er ønskelig at NIF fatter avgjørelse i 
denne saken, og NBF informerer forbundets organisasjonsledd om NIFs avgjørelse. Det nye 
styret må så ta NIFs beslutning til videre oppfølging.» 
 
For ordens skyld understrekes det at særforbundstinget er særforbundets høyeste 
myndighet. Dersom særforbundstinget er usikker på hva tinget tidligere har vedtatt, er det 
opp til særforbundstinget å selv ta stilling til dette, og eventuelt fatte et nytt vedtak. Juridisk 
avdeling i NIF kan gi en juridisk vurdering, men kan ikke fatte avgjørelse som binder Norges 
Bueskytterforbund. 
 
Undertegnede har foretatt en gjennomgang av de relevante forslagene til vedtak i 
tingdokumentene fra 2020 og 2022, protokollene fra tingene, brev fra Sparebankstiftelsen 
DNB til NBF, samt NBFs lovutvalgs vurdering. Det er også foretatt en gjennomgang av deler 
av opptaket fra 2020-tinget. 
 
NBF søkte om, og fikk innvilget fra Sparebankstiftelsen DNB, midler til et treårig prosjekt på 
kr 1,5 mill. for ansettelse av en trenerveileder. Dette ble det informert om innledningsvis på 
tinget i 2020. Senere i tingforhandlingene behandlet tinget følgende forslag fra Sandefjord 
Bueskyttere (SB): «Det opprettes en lønnet prosent stilling som omreisende NBF trener.».  
I beskrivelsen av forslaget fremgår det bl.a. følgende ønske om innholdet i stillingen: «… en 
skyttertrener med bedre kompetanse slik at aktive skyttere får nødvendig hjelp, og trenere i 
respektive klubber blir enda bedre instruert for videre oppfølging av respektive skyttere.».  
 



I tildelingen av prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen fremgår det at NBFs prosjekt skal heve 
trenerkompetansen i klubbene, og at støtten gis under forutsetning om at tiltaket skal 
gjennomføres som beskrevet i søknaden1.  
 
Prosjektmidlene fra Sparebankstiftelsen var øremerket et konkret formål, slik at NBF ikke 
fritt kunne benytte disse midlene til andre formål, f.eks. til å foreta en ansettelse med et 
annet formål/innhold enn det som fremgår av søknaden og tildelingen.  
 
Forskjellen på stillingen NBF søkte om midler for å etablere, og forslaget fra SB, var at 
sistnevntes forslag omfattet en person som skulle trene både utøvere og trenere, mens 
prosjektstillingen NBF mottok prosjektmidler for var en treningsveilederstilling uten 
oppgaver overfor enkeltutøvere. Denne forskjellen på en trenerveileder og en trener ble 
tydelig formidlet for tingforsamlingen da tildelingen av prosjektmidlene ble presentert.2 
 
Under behandling av forslag 26 spurte dirigenten om forslagsstiller ønsker ordet, og 
representanten fra forslagsstiller uttaler da kun følgende: «I går under presentasjonen så 
gikk jo det forslaget der i oppfyllelse i og med at man har fått en prosjektstilling med 1,5 så 
forslaget er allerede oppfylt.»3.  
 
Etter en gjennomgang av opptak fra tinget, er min oppfatning at forslagsstiller ønsket å 
trekke saken, ettersom forslagsstiller oppfattet at det ikke var behov for et slikt vedtak, og at 
tinget deretter akseptere at forslaget ble trukket, og applauderte over at det var blitt tildelt 
prosjektmidler. 
 
Dette er for øvrig i samsvar med protokollen fra tinget, der følgende fremgår: «Forslaget 
hensyntatt ut ifra forbundets nye strategiplan der forbundets trenerveileder skal tas med i 
dokumentet. Vedtatt til aklamasjon».  
 
Dette forstår jeg slik at også protokollførerne har lagt til grunn at forslaget allerede var 

hensyntatt i forbundets nye strategiplan, og at sak 26 derfor ble trukket. Også forhold på 

tinget 2022 understøtter dette; Jeg oppfatter forslagsstillers forslag 9B til tinget 2022 

oppfatter som en erkjennelse av at forslaget i sak 26 ikke ble vedtatt i 2020, og det er på det 

rene at det ikke ville ha vært behov for en etterfølgende avklaring fra juridisk avdelings side 

dersom tinget i 2022 hadde ment at det klart var fattet et vedtak i 2020.  
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Tord Jordet 
Advokat  

 
1 Brev fra Sparebankstiftelsen DNB til Norges Bueskytterforbund den 21.09.2020. 
2 https://youtu.be/RQniQ5l754A?t=14213 
3 https://youtu.be/OIssFckc2cY?t=18894 
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