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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: 

• Referat forrige møte (protokoll nr. 3. 2020-22) 

• E-post saker i perioden: 
o EP sak 2_20-22 Utvikle løsning for online-stevne  Vedtatt 
o EP sak 3_20-22 NBF – pokal til damer senior Jakt (3D) Vedtatt 
o EP sak 4_20-22 Bytte av bankforbindelse   Vedtatt 
o EP sak 5_20-22 Ny dato for tilbakemelding egenfinans Vedtatt 
o EP sak 6_20-22 Ny leiekontrakt kontorlokaler   Vedtatt 
o EP sak 7_20-22 Reiseforsikring forbundet   Vedtatt 

 

• Strategiprosess (gjennomgang av de enkelte ansvarliges målbare 
handlingsplaner) 

 
 
48/20-22 Arrangere EM i 3D 2025? 
49/20-22 Prosjektregnskap mars 2021 
50/20-22 Matrise over stipender og honorarer 2021 
51/20-22 Kriterier for tilskudd Felt bane 
52/20-22 Utfordringer rundt uttak til mesterskap pga pandemien 
 
 
 
EP sak 2_20-22 Utvikle løsning for online-stevne  
Som et ledd i å utvikle online-stevner trenger vi en god løsning for å melde seg på til 
disse konkurransene, samt løsning for å sende inn bilde av scorekort og skiver man 
bruker. 
Innstilling: 
Godkjenne at det utvikles en løsning for påmelding og innsending av 
bilder/dokumentasjon ifm onlinestevner.  
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 

Norges Bueskytterforbund 

Pb. 5000, 0840 OSLO, Norway 

Telefon: +47 21029785 

 

Protokoll nr. 4/20-22 styremøte 10 april 2021 (på teams) 
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EP sak 3_20-22 NBF – pokal til damer senior Jakt (3D) 
De senere år har det vært en forholdsvis høy andel Damer Senior deltakende i 3D-NM i 
grenen 3D/Jakt. Det er derfor på tide å vurdere innføring av forbundspokal også til 
denne gruppen deltakere, på lik linje som for herreklassene. 
 
Innstilling: 
Godkjenne innføring av forbundspokal for Damer Senior i grenen 3D/Jakt, og at denne 
inngår som del av allerede vedtatt utjevningstabell og pokalfordeling. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
EP sak 4_20-22 Bytte av bankforbindelse 
Det vises til sak nr. 37/20-22 angående bytte av bankforbindelse. Saken ble vedtatt i 
samsvar med innstillingen. I ettertid viser det seg nødvendig å ha med følgende 
formulering: 
Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret 
vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som 
følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.  
Styret vedtar at Norges Bueskytterforbund er solidarisk ansvarlig med Norges 
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, 
og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte 
oppstå under konsernkontosystemet.  
Styret gir generalsekretær Jan Roger Skyttesæter fullmakt til å skrive under 
deltakererklæringen. 
Innstilling: 
Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret 
vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som 
følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.  
Styret vedtar at YY (deltakers navn) er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige 
deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under 
konsernkontosystemet.  
Styret gir Jan Roger Skytteseter fullmakt til å skrive under deltakererklæringen. 
Vedtak:  Styret vedtok innstillingen 
 
 
EP sak 5_20-22 Ny dato for tilbakemelding egenfinans 
Koronasituasjonen har gitt idretten forskjellige utfordringer. Flere internasjonale 
mesterskap har blitt utsatt og våre skyttere har heller ikke hatt den kontakten til vår 
idrett som er normalt. Alt har vært på vent. 
Derfor har flere av våre utøvere som har meldt sin interesse for internasjonale 
mesterskap misset på datoen 31/12 for tilbakemelding.  
Som et unntak for dette året, foreslår jeg at ny dato settes til 1. april 2021, da dette vil 
være i før utendørssesongen starter.  
Innstilling: 
Alle skyttere som har meldt interesse for internasjonal deltagelse i 2021, får mulighet til 
tilbakemelding innen 1. april 2021 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
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EP sak 6_20-22 Ny leiekontrakt kontorlokaler 
Norges Bueskytterforbund leier kontorlokaler på Idrettens hus, Ullevaal stadion. 
Leiekontrakten med særforbundene går ut pr. 31.12.2023.  
Innstilling: 
Styret gir generalsekretær Jan Roger Skyttesæter og president Steinar Risinggård 
fullmakt til å forhandle videre samt inngå/signere ny leieavtale. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
EP sak 7_20-22 Reiseforsikring forbundet 
Har kontaktet vårt forsikringsselskap IF om å tegne egen reiseforsikring 
Det at vi skal hele tiden forvente at våre skyttere har egen reiseforsikring i orden, 
samtidig som at deres forsikring ikke dekker skytterutstyr uten spesialforsikring er 
uheldig, dette gjelder også ansatte og de som ellers representerer forbundet. En 
bedriftsforsikring ivaretar dette. 
Innstilling: 
Styret vedtar at vi tegner en reiseforsikring på 300 døgn, og legger denne inn i våre 
generelle forsikringer fremover. 
Forsikringen belastes representasjonsreiser for 2021, men budsjetteres inn i generelle 
forsikringer i 2022 og fremover. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 

• Strategiprosess (gjennomgang av de enkelte ansvarliges målbare 
handlingsplaner) 

 
 
Strategiprosess: 
Det var en meget konstruktiv og aktiv diskusjon i.fm strategidiskusjonen og målbare 
handlingsplaner, hvor dokumentet skal oppdateres og gjennomgås på neste styremøte. 
I denne prosessen ble også sportsutvalgets referat fra møte 11 mars 21 godkjent. 
 
 
Sak 48/20-22 Arrangere EM i 3D 2025 
Styret har fått en skriftlig henvendelse fra Land Bueskyttere som ønsker å kartlegge 
mulighetene for å søke om EM i 3D – 2025. 
Styret ser meget positivt på dette og vil sette ned en utredningskomite for å kartlegge 
hva dette innebærer for Land Bueskyttere og Norges Bueskytterforbund. 
 
Innstilling: 
Det nedsettes en utredningskomite bestående av 3 personer fra arrangørklubb og 4 
personer fra Norges Bueskytterforbund. 
Det opprettes et eget prosjekt for dette med en budsjettramme på 50.000,- som 
belastes post 2-3 tildeling. 
Fra Land Bueskyttere oppnevnes Asle Morten Odden, Wiktor Kolstad, Torunn Tafjord 
Odden og Fra Norges Bueskytterforbund oppnevnes Eva Thesen, Per Christian 
Stensgård, Rune Edvardsen og generalsekretær Jan R Skyttesæter. 
 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 



PRESISJON – TRADISJON – INKLUDERENDE – RESPEKT - SAMHOLD 

 

 
49/20-22 Prosjektregnskap mars 2021 
Prosjektregnskap pr. mars 2021 ble fremlagt, og vi har pr. dato ingen åpne poster på 
kundelisten. 
 
Innstilling: 
Styret tar fremlagte prosjektregnskap til etterretning. 
 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
 
50/20-22 Matrise over stipender og honorarer 2021 
Vedlagt ligger en matrise over hvem som mottar stipend og honorar for 2021 
 
Innstilling: 
Styret vedtar matrisens innhold 
 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
51/20-22 Kriterier for tilskudd Felt bane 
Utdanningsutvalget har sammen med 3D-Felt Ansvarlig, Rune Edvardsen satt opp noen 
punkter som vi mener bør diskuteres av styret i forhold til hvem som skal få tildelt støtte 
til bygging av felt bane.  
 
Hvem kan ha rett til tilskudd: 

- Klubber 

- Kretser og regioner 

Krav for tilskudd: 
- Deltakelse på forbundets baneleggerkurs. 

- Bygget en ny permanent felt bane på minimum 12 mål i perioden 2020-> 

o Banen må dokumenteres med kvittering for innkjøp 

- Arrangert minimum et stevne på denne banen etter deltakelse på 

baneleggerkurs. 

Innstilling: 
Utdanningsutvalget innstiller til Styret at dette er ordlyden på hvilke krav, og hvem som 
har rett til å få tilskudd til en feltbane.  
 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
52/20-22 Utfordringer rundt uttak til mesterskap p.ga pandemien 
Pandemien har gitt oss noen utfordringer i forhold til uttak, og UK må justere kravene til 
antall stevner p.ga pandemien. 
Det blir ikke arrangert nok stevner til å gjennomføre uttak etter retningslinjene gitt av 
Tinget. 
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Innstilling: 
Styret gir UK i samråd med sportsutvalget myndighet til uttak basert på andre kriterier 
enn stevneresultater.  
 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
 
 
 
Neste styremøte er berammet til lørdag 26. juni på idrettens hus, og som et fysisk møte 
med start klokken 09:00. 


