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Følgende deltok:  
Fra styret: Steinar, Eva, Per Christian, Linda Cathrine, Fred, Odin, Marius, Rune, Hege, 
Sigmund  
Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) 
 
 

Saksliste: 
 
Faste punker: 

• Protokoll fra forrige møte 1-2020 (24-25 oktober 2020) 

• E-post saker i perioden 
o ingen 

• Strategi 
o Eva  

 
 
Sak: 
22/20-22 Utsatt sak 14/20-22 overført fra Tinget (regelendring WA) 
23/20-22 Revidering av uttaksprosedyrer etter Tinget 2020 
24/20-22 Oppnevning av Arbeidsutvalg 
25/20-22 Ansettelse av trenerveileder 
26/20-22 Prosjektregnskap pr. november 2020 
27/20-22 Orienteringssak ungdomsutvalgets retningslinjer 
28/20-22 Orienteringssak referat fra Sportsutvalget- møte 5 og 12 nov 2020 
29/20-22 Søknad om å utsette NM innendørs til høsten 2021 
30/20-22 Avklaring om hvem som kan søke støtte når feltbane er etablert (sak 

89/20) 
31/20-22 Nye klasser inne og ute 
32/20-22 Hoveddommer NM 2021 
33/20-22 Ianseo scorekeeper i NBF 
34/20-22 Arrangere VM i Masters i Norge 
 

 
 
 
Protokoll nr. 1/20-22 Godkjent 
 
Strategi Alle som har et politisk ansvar har i oppgave til neste møte å legge frem 

konkrete målbare mål for kommende periode. 

Norges Bueskytterforbund 

Pb. 5000, 0840 OSLO, Norway 

Telefon: +47 21029785 

 

Protokoll nr. 2/20-22 styremøte 13 desember 2020 (teams-møte) 
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22/20-22 Utsatt sak 14/20-22 overført fra Tinget (regelendring WA) 
Eva har vært i kontakt med WA for å undersøke hvilke instanser som vil motta og 
behandle en slik forespørsel. 
Per Christian sender en forespørsel basert på Klepp sitt forslag til WA. 
 
 
23/20-22 Revidering av uttaksprosedyrer etter Tinget 2020 
Styret sammen med UKs leder diskuterte UKs retningslinjer, og nødvendige 
justeringer ble foretatt. 
Vedtak: Styret vedtok UKs retningslinjer med endringer. 
 
 
24/20-22 Oppnevning av Arbeidsutvalg 
I tillegg til presidentskapet ble det foreslått at Linda Cathrine Herud blir valgt som 
medlem av arbeidsutvalget. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
25/20-22 Ansettelse av trenerveileder 
Presidenten gikk gjennom ansettelsesutvalgets innstilling, hvor Benjamin Backofen 
vil få et tilbud om en 70 % prosjektstilling som trenerveileder i perioden 1/1-21 – 
31/12-23. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
26/20-22 Prosjektregnskap pr. november 2020 
Regnskapet for 2020 ser ut til å bli et godt år. Vi savner alle mye av den aktiviteten 
som vi på grunn av pandemien har blitt forhindret fra å gjennomføre. I den 
situasjonen vi er så må vi glede oss over det økonomiske resultatet.  
Det er gjennomført et fantastisk godt arbeid for å minimalisere tap på internasjonale 
evenementer som vi på et tidlig tidspunkt hadde betalt for reiser og opphold.  
Innstilling:  Styret tar antatt resultat for 2020 til etterretning og velger å utsette 
saken vedrørende fastsetting av virksomhetens egenkapitalprosent til styremøtet i 
januar 2021. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 

 
 
27/20-22 Orienteringssak ungdomsutvalgets retningslinjer 

 Saken utsettes til neste møte. 
 

 
28/20-22 Orienteringssak referat fra Sportsutvalget- møte 5 og 12 nov 2020 
I saken over hvem som er med i forbundets satsningsgrupper så ønsker man at 
klubben man representerer blir ført opp. 

 Vedtak: Styret tok referatet til etterretning  
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29/20-22 Søknad om å utsette NM innendørs til høsten 2021 
Tønsberg og Omegn bueskyttere sendte inn en søknad om å få utsatt sitt planlagte 
NM innendørs 13-14 mars 2021 til etter utendørssesongen pga Pandemien og 
usikkerheten om hvor mange som vil kunne få delta. 
Aktuelle datoer er 23-24 oktober 2021 og 27-28 november 2021. 
Vedtak: Styret vedtok at NM innendørs kan flyttes og ønsket dato er 27-28 

november 2021 
 
 
30/20-22 Avklaring om hvem som kan søke støtte når feltbane er etablert  
Saken 89/20 ble vedtatt, men det kom frem en usikkerhet om krets/region også kan 
søke om slike midler. 
Innstilling 
Styret godkjenner at både klubb og region/krets kan søke om slik støtte når kriteriene 
er oppfylt. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
31/20-22 Nye klasser inne og ute 
Det har kommet inn et forslag om å innføre nye klasser: LB3, IN3 og BB3 for 
innendørs-konkurranse og delvis for skive utendørs (det eksisterer allerede BB3 her). 
Begrunnelsen er at det skal være like klasseinndelinger inne som ute. 
For å få komplettert dette må det også inn to klasser for R5 og C5 på 720-runden. 
Innstilling 
Nye klasser inne: LB3, IN3 og BB3 
Nye klasser ute: LB3, IN3 og R5, C5 på 720-runde 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
32/20-22 Hoveddommer NM 2021 
Følgende dommere foreslås som hoveddommere for neste års NM: 

• Innendørs: Per Christian Stensgård 

• Skive: Per Christian Stensgård 

• 3D: Fred A Gjelseth 

• Felt: Bjørn Omholt 

Dommerne er forespurt og har takket ja 
Innstilling 
Vedta dommere for neste års NM som foreslått 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
33/20-22 Ianseo scorekeeper i NBF 
Den siste tiden har vi sett at WA-organisasjoner har tatt i bruk Ianseo Scorekeeper 
for å få gjennomført konkurranser der man ikke kan tilby konkurranse under samme 
tak, eller kanskje ikke har tilgang til de vanlige scoringsterminalene. 
Løsningen krever noen justeringer i våre Tingvedtak frem til WA evt åpner for 
kommunikasjon fra egen telefon; 

• Det må tillates at skytterne bruker egen telefon for å registrere score som så 

sendes til en sentral database (server) 
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• Skytterne må godta at dommer får fremvist telefonen ved forespørsel, for å få 

verifisert at den ikke brukes for annet enn score-registrering 

Videre er det en kostnad forbundet med å lagre disse scorene. Dette beløper seg på 
opp til 1000,- /mnd. for en egnet server. Pris sjekkes imidlertid opp nærmere. 
Ianseo-ansvarlige vil se på hvordan dette kan leveres som en tjeneste til våre klubber 
slik at alle får anledning til å dra nytte av dette. 
Innstilling 
Godkjenne anskaffelse av Ianseo Scorekeeper-løsning slik at det i første omgang 
enklere kan arrangeres konkurranser i en pandemi-situasjon, men også for senere, å 
kunne arrangere serier, cuper, konkurranser på en mer effektiv måte. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
 
34/20-22 Arrangere VM i Masters i Norge 
Sandefjord bueskyttere har sendt inn en forespørsel om NBF formelt kan søke eller 
komme med signaler om en fremtidig søknad om vi kan ta på oss VM for masters i 
2023, hvor Sandefjord skal være hovedansvarlig for arrangementet, men med bidrag 
fra Tønsberg, Larvik og Grenland bueskyttere. 
Vedtak: 
Styret diskuterte saken, hvor man i utgangspunktet er positiv til å ta på seg et 
internasjonalt mesterskap, men siden vi allerede har tatt på oss Nordisk 
Ungdomsmesterskap i 2023, som vi pr. dato ikke har arrangør til, og det arbeides 
med ønske om et EM i 3D i 2025, må et slikt mesterskap planlegges først etter at EM 
i 3D er avklart. 
 
 
 
Teams-møte ble avsluttet klokken 14:00 
 
 


