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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) Endre 
 
 

Saksliste: 
 
Faste punker: 

• Protokoll fra forrige møte 2-2020 Godkjent 

• E-post saker i perioden 
o EP 1/20-22 Støtte til Ianseo (Ikke utbetalt da de ikke kan motta støtte) 

• Orientering fra AU-møte 

• Strategi Gjennomgang av handlingsplaner 

• Presentasjon av resultatdatabase ved Jon-Arne 
 
Orientering fra AU-møte: 

Presidenten informerte styret om beslutning i AU-møte, og styret tok dette 
til orientering. 
 

Strategi: Ble utsatt til neste møte, men de som ikke har levert forslag til 
handlingsplaner for sitt ansvarsområde sender dette til Eva for registrering. 

 
Resultatdatabase: 

Jon-Arne presenterte den nye resultatdatabasen slik at styret kunne 
komme med sine spørsmål. 
Det er planlagt lansering av denne i løpet av februar 

 
35/20-22 Registrering av stevnedeltakelse 
36/20-22 Ekstrapott til internasjonale mesterskap 
37/20-22 Bytte av bankforbindelse 
38/20-22 Teams som arbeidsverktøy – gjennomgang 
39/20-22 Prosjektregnskap for året 2020 
40/20-22 Fastsetting av egenkapitalprosent 
41/20-22 Krets-regionsmøte 2021 
42/20-22 Utsatt sak 27/20-22 Orienteringssak ungdomsutvalgets retningslinjer 
43/20-22 Sportsutvalgs retningslinjer 2020 – 2022 
44/20-22 Universiaden 2021 
45/20-22 Bruk av forbundets logo på ekstratøy til landslaget 

Norges Bueskytterforbund 

Pb. 5000, 0840 OSLO, Norway 

Telefon: +47 21029785 

 

Protokoll nr. 3/20-22 styremøte 23-24 januar 2021 
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46/20-22 Fordeling av kongepokal og forbundspokal og utjevningstabeller  
47/20-22 Referat fra Sportsutvalgs møte 10 januar 2021 

 
 
35/20-22 Registrering av stevnedeltakelse online-stevner 
Vi fører statistikk over alle stevner som blir arrangert, og hvor denne statistikken er 
grunnlaget for fakturering av aktivitetsavgift til klubbene. 
Skal et on-line stevne også telle i avgiften til krets/region? 
Innstilling til styret 
Et online-stevne registreres på samme måte som et ordinært stevne med avgift til klubb, 
krets/region. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
36/20-22 Ekstrapott til internasjonale mesterskap 
Norges Bueskytterforbund har i inneværende periode fått betydelige merinntekter, og på 
bakgrunn av dette ber forslagsstiller om at det opprettes/avsettes en pott tilsvarende to 
skyttere til internasjonale mesterskap. 
Denne potten opprettes for at skyttere som i utgangspunktet ikke er tatt ut til 
mesterskap men siden blir prioritert og tatt ut for at det blir besluttet å delta med lag.  
Potten benyttes for prioritert lagskytter slik at den skytter som ville blitt nedprioritert 
allikevel skal få delta på forbundets regning. 
Det vil alltid bli diskusjoner omkring slike omprioriteringer og vil alltid gå ut over en 
skytter som i utgangspunktet er tatt ut på forbundets regning.  
To deltagelser bør være tilstrekkelig for ett år.  
Innstilling til styret 
Det avsettes en pott tilsvarende to skyttere for deltagelse i internasjonale mesterskap 
der skytter er tatt ut for at det skal kunne sendes et lag. Beløpet skal dekke deltagelse 
for skytter som blir satt inn på lag. Anslag : 40.000,- 
Vedtak:  Styret gikk enstemmig imot innstillingen fordi Sportsutvalget (SU) er 

gitt denne muligheten ihht SU nye retningslinjer. 
 
 
 
37/20-22 Bytte av bankforbindelse 
Norges Bueskytterforbund har i mange år hatt Den norske Bank som 
hovedbankforbindelse da vi har deltatt i NIFs konsernkontoordning. I tillegg har vi valgt 
å ha en konto i solid bank med gode rentebetingelser. Nå er det slik at NIF har valgt å 
bytte bankforbindelse. Den nye bankforbindelsen er Sparebank 1 Østlandet.  
NIF oppfordrer særforbundene om å bli med over til den nye bankforbindelsen. 
Innstilling:   
Norges Bueskytterforbund velger å bytte hovedbankforbindelse fra DnB til Sparebank 1  
Østlandet. 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt 
 
 
38/20-22 Teams som arbeidsverktøy – gjennomgang 
Per Christian har laget noen rutiner som styret kan ha som arbeidsverktøy i.fm teams 
møter. Dette er et levende dokument som vil ligge i teams til hjelp. 
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39/20-22 Prosjektregnskap for året 2020 – ikke revidert 
Regnskapet er avsluttet med et resultat på kr. 1.582.762,-. Årsbudsjettet for 2020   viste 
et underskudd på kr. 110.000,-. 
Det er noen mindre overskridelser på prosjektnivå. Det er trist at vi i pandemiåret 2020 
ikke har hatt mulighet til å skape så mye idrett som vi hadde planlagt så vel nasjonalt 
som internasjonalt. 
Vi får glede oss over et godt år rent regnskapsmessig og at vi i 2020 har fått 
gjennomslag for nytt tilskudd til skogsskyting. Det er også kjekt at vi i en treårsperiode 
fra 2021 til 2024 får tilskudd fra Sparebankstiftelsen til å styrke trenerkompetansen ute i 
klubbene våre. 
Ser vi i kundereskontroen vår har klubbene generelt vært flinke til å gjøre opp sine 
forpliktelser til forbundet. Men det står igjen snaue kr. 18.000,- eldre enn 90 dager. 
Administrasjonen skal ha ros for iherdig arbeid for å få inn utestående. 
Innstilling: 
Fremlagt urevidert regnskap pr. 31.12.20 tas til etterretning. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 

 
 

40/20-22 Fastsetting av egenkapitalprosent 
Styret diskuterte hvilken egenkapitalprosent som er målet for å ha en forutsigbar 
økonomi. En egenkapitalprosent på 75 tilsier at vi vil klare å opprettholde driften i 9 
måneder uten tilskudd, sponsormidler eller andre inntekter. 
Innstilling: 
Norges Bueskytterforbund velger å styre sin økonomi slik at vi ved hvert årsoppgjør har 
en egenkapitalprosent på minimum 75. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
41/20-22 Krets-regionsmøte 2021 
Administrasjonen ber styret ta en beslutning på om Krets/Regions ledermøte skal utsettes 
til høsten siden usikkerheten rundt pandemien fortsatt er stor. 
Opprinnelig dato var 16-18 april 2021. 
Innstilling: 
Forslag om at Krets/regionsmøte blir arrangert 1-3 oktober 2021. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
42/20-22  Utsatt sak 27/20-22 Orienteringssak ungdommens retningslinjer 
Ungdomsutvalgets retningslinjer ble gjennomgått. 
Det er et ønske om at ungdomsutvalget skal ha personlig varamann i styret.  
Saken er avklart med juridisk avdeling, men dette må behandles på vårt Ting. 
Innstilling: 
Administrasjonen sammen med leder av ungdomsutvalget lager et forslag til Tinget,  
Som behandles på neste styremøte. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
43/20-22 Sportsutvalgs retningslinjer 2020 – 2022 
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Sportsutvalget la frem justerte retningslinjer for perioden. 
Innstilling til styre: 
Vedta Sportsutvalgs retningslinjer 2020 - 2022 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
44/20-22 Universiaden 2021 
Universiaden er studentenes OL, og vil i 2021 bli holdt i Chengdu Kina. 
Dette er et arrangement hvor studentene betaler selv kostnadene, men Studentidrett 
dekker representasjonstøy, bortsett fra skyte-tøy, hvor man bruker forbundets 
landslagstøy. Forbundet må selv dekke reiseleder. 
Innstilling: 
Forbundet dekker utgifter ved en lagleder hvis det blir en representasjonsreise, og Odin 
Sjøtun ble foreslått som lagleder. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
45/20-22 Bruk av forbundets logo på ekstratøy til landslaget 
Landslagstrenerne ønsker å kunne tilby utøverne på landslaget å kjøpe et klesplagg 
vest/jakke og ber om tillatelse til å bruke forbundets logo.   
Dette er ikke tenkt som en del av det offisielle representasjonskolleksjonen, men som et 
plagg skytterne kan bruke på trening/oppvarming eller fritid i Norge og som viser at man 
er en del av landslaget.   
På dette plagget vil skytterne kunne få muligheten til en logo fra en lokal sponsor, i 
tillegg til klubbtrøye. 
Innstilling til styre: 
Kan benytte forbundets WA logo til landslagsgruppene, og man må følge WA sine 
retningslinjer for utforming. Detaljene overlates til Sportsutvalget. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
46/20-22 Fordeling av kongepokal og forbundspokal og utjevningstabeller 
Ingen NM ble arrangert i 2020, og det kom forslag om at listen over forbundspokaler og 
kongepokaler blir justert slik at det blir kontinuitet i listen. 
Utjamningstabeller ble også presentert. 
Innstilling: 
Ber om at justerte forbundspokal og kongepokallister blir godkjent, og utjamningstabeller 
for 2021 sesongen. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
47/20-22 Referat fra Sportsutvalgs møte 10 januar 2021 
Sportsutvalgets referat fra 10/1-21 ble fremlagt for godkjenning. 
Sportssjefen var tilstede og det ble en god diskusjon rundt toppidretten, noe som også vil 
bli diskutert videre på neste styremøte. 
Innstilling: 
Godkjenne Sportsutvalgets referat. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
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Møte ble avsluttet søndag klokken 13:50 


