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Tilstede:  
Fra styret: Steinar, Eva, Per Christian, Tove Mette, Linda, Fred, Odin, Rune, Hege, Sigmund, 
Enya 
Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) 
Hege forlot møte klokken 12:30 
 
 
Saksliste: 
 
Faste punker: 

• Referat forrige møte nr. 2/22-24 - Godkjent 

• E-post saker i perioden – ingen saker i perioden 
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• Sportssjefen kom inn søndag klokken 11:00 
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44/22-24 Justering av tekst Art.105 Norgesmesterskap 
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Strategiprosess: 
Strategidokumentet ble gjennomgått og oppdatert. 
 
 
 
39/22-24 Prosjektregnskap pr. oktober 2022 

Regnskap pr. 31.10.22 viser et overskudd på kr. 155.476,-. Det meste av inntekter for 2022-
regnskapet er allerede inntektsført, men vi venter fortsatt på momsrefusjonsmidlene på antatt 
kr. 288.000,- og renteinntekter på antatt kr. 68.000,-. Dersom vi pådrar oss kostnader i 
november og desember på mer enn ca. kr. 511.000,- så vil 2022-regnskapet ende opp i et 
underskuddsregnskap. Prognosetallene for 2022 viser et underskudd på kr. 1.135.214,-. Slik 
det nå ser ut så kan vi klare å levere et bedre resultat.   
Vi har oppnådd større sponsor og bingoinntekter med snaue kr. 200.000,-, større 
rammetilskudd med kr. 88.000,- og større avgifter med kr. 27.000,-. Men vi har blitt pålagt 
ansettelse av trener i 70% stilling fra 01.09.22,samt en WA lisens som i 2022 vil utgjøre ca. 
kr. 31.000,- som i stor grad vil spise opp disse ekstrainntektene.  
 
90020-90030 Styre og komitekostnader samt Andre møtekostnader/representasjon 
Samlet forbruk utgjør kr. 214.744,-. Budsjetterte midler utgjør kr. 215.000,-.  
Det foreslås å overføre kr. 22.000,- fra 90010 til 90020 Styre- og komitekostnader. 
Kostnader til første styremøte etter tinget vil bli kostnadsført på tingets prosjekt som er 
90010, og vil beløpe seg til kr. 40.000,- 
 
Innstilling:  
Regnskapet pr. 31.10.22 tas til etterretning. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen. 
 
 
 
40/22-24 Flere radioer og frekvens 
Vi kjøpte inn 10 walkie-talkie's tidligere i sommer. Disse ble umiddelbart godt likt og de har 
effektivisert oss i veldig stor grad når vi har hatt mesterskap. Vi har brukt dem på 
norgesmesterskapene og lånt dem ut til OsloBS under Bislett Open. En av de virkelig store 
fordelene er at vi har en egen frekvens som ingen andre bruker. På den måten slipper vi 
forstyrrelser. 
Vi ser imidlertid at det er behov for noen radioer til, samt ytterligere en frekvens. Vi opplever 
at med dommere, banemannskap og resultatservice blir vi litt i manko med 10 enheter. Og 
det skulle vært tilgjengelig en frekvens til, slik at  vi kan bytte mellom to i tilfeller der man 
trenger å prate “på egen hånd” (det er tilfeller hvor man har behov for å diskutere saker som 
ikke alle skal få med seg). 
 
Det ønskes derfor å gå til anskaffelse av ytterligere 5 enheter, med antennepisk og 
øresnelle, samt en frekvens til, som alle radioer programmeres til å kunne kjøre på. 
Det hele (eksisterende radioer, samt nye) vil få plass i kofferten som er anskaffet. 
Estimert total kostnad inkl. frekvens ca. 20.500,- + mva. 
 
Innstilling til styret: 
Godkjenne anskaffelse av flere radioer og enda en frekvens 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen og prosjektkonto NM kostnader belastes. 
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41/22-24 Ianseo personell nasjonale mesterskap 
Det er usikkerhet rundt størrelsen på honorar som skal tildeles Ianseo-personell ved våre 
norske og andre mesterskap hvor NBF er arrangør. 
Det har i tillegg vært en «uoffisiell» justering på beløpene som tildeles etter en slik oppgave – 
noe som har økt forvirringen og usikkerheten rundt dette. 
En oppklaring og beslutning i dette gjør det mulig (eller enklere) å budsjettere for denne 
utgiften i fremtidige mesterskap. 
 
I utgangspunktet vil NBF stille med Ianseo-ansvarlig, og arrangør stiller med assistent. Men 
om arrangør ønsker, kan det bestilles at NBF også finner denne assistenten. 
  
Et NM krever minimum 2 personer for å levere Ianseo-oppgavene. 
 
Følgende forslag settes opp til vurdering/beslutning (kost/losji/transport er i tillegg): 
  
Ianseo-ansvarlig:  
Skive/innendørs: 10000,- 
Skogsskyting: 8000,- 
NBF besørger denne personen 
 
Assistent: 
Skive/innendørs: 8000,- 
Skogsskyting: 6000,- 
Arrangør står fritt til å velge beløp, men dette vil være prisen arrangør belastes dersom NBF 
stiller med en person.  
  
Ianseo-personell fra NBF under opplæring: 
Alle skyteformer: 5000,- 
Dette går på eget prosjekt. 
  
Innstilling til styret: 
Godkjenne satser for Ianseo-personell i de forskjellige kategorier og dermed budsjettere for 
dette til kommende mesterskap. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen. 
 
 
42/22-24 Synliggjøring av NBF ressurspersoner 
Som et ledd i vår fokus på profesjonalisering av arrangementer og forbund, foreslås det at 
alle NBF-aktive personer (kanskje i første omgang Ianseo-team, men også andre som reiser 
på oppdrag av forbundet), tildeles som standard 2 stk “blå NBF-trøyer” (eller en trøye og en 
langermet genser) og NBF-cap. 
På den måten synliggjør vi hvem som er sentrale ressurspersoner, samt at det ser mer 
profesjonelt ut utad. 
Det vil i så fall bli en oppgave for administrasjonen å håndtere dette i forhold til bestilling og 
utsendelse. 
Det er i dag noen som har dette, men mange har ikke. 
 
Avdekket behov for Ianseo-personell: 
5 trøyer (2 har allerede) med trykt “Sekretariat” på ryggen, og 5 caps. 
 
Innstilling til styret: 
Godkjenne anskaffelse av trøyer og caps til NBF ressurspersoner som standard utrustning. 
Utviklingsansvarlig koordinerer innkjøp. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen. 
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43/22-24 Orientering/status EM 3D 2026 
Per Christian informerte på vegne av prosjektgruppen om status og videre arbeid med 
vurderingene rundt å søke om EM 3D på hjemmebane i 2026. 
 
Innstilling: 
Styret tar orienteringen til etterretning 
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
 
 
 
 
44/22-24 Justering av tekst Art.105 Norgesmesterskap 

Utsettes til neste møte 
 
 
45/22-24 Ianseo-oppdateringer – regelverksendringer 
På Tinget gjøres en del endringer i nasjonale regler. Disse endringene har historisk sett blitt 
gjennomført snarest etter Tinget for effektuering på de første konkurransene deretter. 
Vi ser at dette ofte skaper store utfordringer i forhold til oppsettet av Ianseo på konkurranser, 
og dermed gjennomføring og effektivisering av stevnet; 
Utviklerne i Italia må få tid til å gjøre endringene sentralt før de blir gjeldende for alle brukere 
av Ianseo. I motsatt fall må den enkelte arrangør ha kunnskaper nok til å kunne gjøre 
endringene selv, noe som uansett blir overskrevet/erstattet når oppdateringene fra Italia 
sendes ut. 
Videre kan en slik situasjon med «lokale Ianseo-tilpassinger» føre til at man lager egne 
versjoner/fortolkninger av Tingets vedtak, og setter opp Ianseo feil i forhold til hva som var 
intensjonen bak regelendringen(e). 
Vi ønsker derfor at beslutninger foretatt på Tinget, som medfører regelverksendringer – som 
igjen påvirker oppsettet i Ianseo – effektiviseres først når Ianseo er justert og oppdatert slik 
at det blir implementert for alle samtidig. 
Dette vil også gjelde for regelverksendringer som besluttes utenfor Tinget, de effektiviseres 
ikke før Ianseo er klar for det. 
 
Innstilling til styret: 
Godkjenne at regelendringer vedtatt på Tinget eller i Tingperioden først effektiviseres når 
Ianseo er oppdatert og klargjort for det. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 
 
 
 
46/22-24 Endring av Lov for NBF etter brev fra NIF 
 
Sak 121: Norges Bueskytterforbund - søknad om ytterligere valgbarhetskrav iht. NIFs 
lov § 2-5 (1)  
Det vises til søknad fra Norges Bueskytterforbund om ytterligere valgbarhetskrav iht. NIFs 
lov § 2-5 (1).  
 
Slik forbundet er muntlig orientert om, fattet Idrettsstyret i møte nr. 12, sak 121, følgende 
vedtak:  
 
«Idrettsstyret avslår Norges Bueskytterforbunds søknad om å ha ytterligere 
valgbarhetskrav i egen lov.»  
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De aktuelle bestemmelsene må fjernes fra forbundets lov. Når revisjonen er gjennomført, ber 
NIF om å få oversendt forbundets lov i revidert stand til juss@idrettsforbundet.no.  
 
Administrasjonen har allerede tatt ut gammel lovtekst og ny lovtekst er til 
godkjennelse under styremøte i Norges Bueskytterforbund 26-27 november 2022. 

 
Innstilling til styret: 
Styret tar lovendringen til etterretning. 
Vedtak: Styret vedtok lovendringen 
 
 
47/22-24 Firmakort - Kredittkort til ansatte 
Det har kommet forespørsel fra ansatte om de kan få tildelt et firmakort (kredittkort) til bruk i 
sin respektive jobb for Bueskytterforbundet, slik at de slipper å ha private utlegg. 
Bueskytterforbundet har ikke tidligere hatt slike kort, men jeg ser fordelen for den enkelte 
ansatt å ha et slikt kort. 
Det er da viktig å skrive en avtale med den enkelt at de er ansvarlig for kortbruken, og om at 
de aksepterer trekk i lønn hvis kortet er blitt brukt ved en feil til privat forbruk eller at billag 
ikke er levert etter avtale. 
Hvis vi skal innføre dette så vil vi bruke SP1 Østlandet sin samarbeidspartner Eurocard. 
Kredittgrense foreslås til kr.30.000,-  
 
Innstilling til styret: 

Styret vedtar at kredittkort kan utstedes til de ansatte som har behov og inntil den 
kredittgrensen som blir bestemt, regulert ved særavtale. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen 6-1 
 
 
48/22-24 Presentasjon av Norsk Bueskyting i media 
Se på muligheten for å lage en tilsvarende presentasjon som Det frivillige Skyttervesen 
(DFS) fikk lagt ut i VG høsten (2022) 
 
En fin fremstilling av en idrett som ligner vår. Kunne vi få til noe tilsvarende ville det vært 
Gull. 
 
Dette er midt i målbildet av hva NBF burde få til for å promotere idretten vår på et sentralt 
medium – og som vil gagne rekrutering og oppmerksomhet som kan treffe sponsormarkedet.  
 

• Et tiltak som treffer alle klubber i Norges Bueskytterforbund. Med andre ord noe som 
gir direkte til samtlige klubber i NBF - innenfor skive og skog. 

 
«Sakset fra VG» Produsert av Schibsted Partnerstudio – på oppdrag fra Det frivillige 
Skyttervesen  
 
Den «ukjente» folkesporten: Dette er Norges nest største idrett 
 
https://www.vg.no/annonsorinnhold/det-frivillige-skyttervesen/den-ukjente-folkesporten-dette-
er-norges-nest-stoerste-idrett/a/kE3Be9 
 
Innstilling til styret: 
Godkjenne foreslått forslag for å utrede mulighetsrommet for noe tilsvarende i NBF. 

• Forhøre seg med DFS og eventuelt Norges Skytterforbund hva et slikt tiltak kan 
koste. 

mailto:juss@idrettsforbundet.no
https://www.vg.no/annonsorinnhold/det-frivillige-skyttervesen/den-ukjente-folkesporten-dette-er-norges-nest-stoerste-idrett/a/kE3Be9
https://www.vg.no/annonsorinnhold/det-frivillige-skyttervesen/den-ukjente-folkesporten-dette-er-norges-nest-stoerste-idrett/a/kE3Be9
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• Om det er mulig å produsere noe tilsvarende innenfor NBF slik at dette kan 
gjenbrukes på klubbnivå.  

• Ideelt vil et slikt tiltak treffe best hvis det legges ut rett i forkant /eller i starten av en 
sesong (inne eller ute)   

Vedtak: Administrasjonen undersøker med DFS og andre særforbund om deres 
erfaringer og tas opp på senere møte. 
 
 
49/22-24 Gjennomgang av Sak 19-22-24 Svar fra Juss 

Styret i NBF har fulgt opp vedtaket fra Tinget om å følge opp vedtak 9 B fra 
forbundetstinget 2022.  
 
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.» 
 
NIFs advokat Tord Jordet har nå behandlet saken og svarer som følger: 
«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.» 
 
«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.»  
 
Advokat Jordet konkluderer med: 
«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 
forøvrig 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 
akklamasjon». 
 
Med denne redegjørelsen fra NIFs advokat anser NBFs styre seg nå ferdig med saken. 
Vedlegg: Brev fra Advokat Tord Jordet 
Innstilling til styret: 
Ber om at styret tar dette til etterretning. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen. 
 
 
 
50/22-24 Retningslinjer trenerutvalget 

 
Vedtak: Oppe til diskusjon, men sendes tilbake for videre behandling, gjennom 
politisk ansvarlig Tove Mette. 
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51/22-24 Offisielle roller vs private roller 
Styret drøfter et styringsdokument for de som har offisielle roller og blandingen med privat 
virksomhet. 
 
Vedtak: Utvalg bestående av Tove Mette Michaelsen, Eva Thesen og Odin Sjøtun, 
formulerer retningslinjer som kommuniseres med NBFs ansatte som har offisielle 
roller og på samme tid har privat virksomhet innen bueskytteridretten. 
Retningslinjene skal gjelde fra 1.3.2023 og skal også være tilgjengelige på NBFs 
webside. 
 
 
52/22-24 Treneroversikt 

Utsettes til neste møte 
 
 
53/22-24 Plan og budsjettinnspill trenerutvalget 
Vi har mottatt budsjettforslag fra trenerutvalget som ble behandlet under budsjettet, og 
politisk ansvarlig Tove Mette gir tilbakemelding til utvalget. 
 
 
54/22-24 Utgår da saken ble behandlet i sak 45 
 
 
 
55/22-24 Dommere i skogsskyting 

Vi ser ofte at man på 3D- og Felt-stevner har én dommer gående i skogen. Denne har gjerne 
ansvaret for 30-40 skyttere, dvs gjerne 10-12-14 puljer. 

Det å ha dommere er en utgiftspost og man ønsker å ha så få som mulig av denne grunn. 
Men færre dommere skaper andre utfordringer som er viktige å hensynta: 

• Sikkerhet 

o Hvordan kan man klare å passe på 10 (eller flere) puljer når man er eneste 
dommer og noe skulle skje? 

• Konkurransefortrinn 

o Hvordan kan man med én dommer klare å sørge for at alle får samme tid til 
rådighet? 

o Én dommer kan ikke se til at alle konkurrenter får samme forhold å skyte 
under 

• Uttaksstevner vs «vanlige konkurranser» 

o Én dommer i et uttaksstevne er kanskje enda verre enn å ha kun én dommer i 
en vanlig konkurranse. Her må man være sikre på at alle konkurrerer under 
de samme forhold og under de samme forutsetningene. 

o Kanskje det er litt «mindre viktig» på vanlige konkurranser? 

 

I dagens regelverk står at det skal være minimum én ikke-skytende dommer («ikke 
deltakende i stevne») til stede i konkurranser hvor det er 25 skyttere eller fler. Samt at det 
skal være minimum én dommer pr. 10 matter i stjernestevner. Dette er nok ment for 
skivestevner, ikke skogsskyting. 

Det foreslås at vi til neste sesong, får lagt inn en setning i regelverket som sier at det må 
være minimum én dommer pr. 7. pulje i skogsskyting. Videre, at det i stjernestevner og 
uttakskonkurranser skal være minimum én dommer pr. 5. pulje. 
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Det er naturligvis et kostnadsspørsmål i dette også og vi må ikke komme dit at klubbene ikke 
«har råd» til å arrangere grunnet utgifter forbundet med dommere, men til sist er det 
sikkerhet som går foran alt. 

 

Andre forslag imøtekommes, men det som er viktig er at sikkerhet og «likhet for alle» 
ivaretas også i skogsskyting. 

 

Innstilling til Styret: 

For å ivareta sikkerhet og «likhet for alle» foreslås følgende presiseringer for skogsskyting: 

• 1 dommer pr. 7. pulje i «mindre»/«vanlige» konkurranser 

• 1 dommer pr. 5. pulje i uttakskonkurranser og mesterskap 

• Ingen av dommerne kan være skytende. 

Vedtak: Styret vedtok innstillingen. 
 
 
56/22-24 Sportsutvalgets roller og ansvar 
Sportsutvalget består av 3 medlemmer fra styret, og to medlemmer som ikke er medlem av 
NBFs styre og som fortrinnsvis har erfaring fra nasjonal og internasjonal bueskyting (som 
skytter eller trener), samt generalsekretæren (uten stemmerett).  

 
1. Leder: Sportssjef 

a. Koordinerer landslagstrenerne og deres oppfølging av skytterne 

b. Utarbeider, i samarbeid med landslagstrenerne og utvalget, strategiske 

justeringer og ved behov, ny strategi og handlingsplan for godkjenning på 

forbundets Styre og Ting 

c. Forbereder saker til utvalget for drøfting og vedtak 

d. Uttaler seg på vegne av sportsutvalget – normalt med utvalgets godkjenning 

av innhold 

e. Delegerer der nødvendig til utvalgets øvrige medlemmer når særskilte 

oppgaver kreves i perioder 

f. Orienterer Styret og Ting på vegne av utvalget 

2. Medlemmer: 

a. Deltar i drøftinger og bidrar med kunnskap og erfaring i strategiske 

diskusjoner, samt saker som Sportsutvalget bes fatte vedtak i 

b. Holder seg oppdatert og lytter til stemmer i bueskytternorge om elitesatsingen 

til forbundet 

3. Generalsekretær: 

a. Bidrar med kunnskap om praktiske konsekvenser (eksempelvis 

representasjon og skytteravtaler, krav fra idrettsforbundet, etc) ved eventuelle 

endringer og vedtak som drøftes i utvalget. Representerer administrasjonen 

og bidrar til at sportsutvalgets informasjon når ut til bueskytternorge. 

 

Innstilling til styret: 
Styret godkjenner de nye rollebeskrivelsene 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen. 
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57/22-24 Budsjettforslag til diskusjon 
Vedtak: Et rammebudsjett for 2023 er vedtatt som gir et underskudd på kr. 957.000,- 
 
 
58/22-24 Søknad om skive NM 2023 
Det ble fremlagt en søknaden fra Sørumsand Bueskyttere om å arrangere NM skive 2023. 
Som kjent har vi søkt om arrangør, men vi har ikke andre aktuelle søkere pr. dato. 
Sørumsand har tidligere også fått tildelt skive NM i 2024 og 2025. 
Ett av kravene til hovedstyret i idrettsforeningen for å ta på seg mesterskapet er at 
deltagerbegrensning settes til 300, og at forbundet står for streaming. 
 
Innstilling til styret: 
Styret godkjenner Sørumsand Bueskyttere som NM arrangør av skive NM 2023. 
Forbundet tar ansvar for streaming (inkl. kommentator), og underskuddsgarantien gjelder for 
alle tildelte mesterskap.. 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen. 
 
 
Møte avsluttet klokken 15:00 
 
 
For å redusere møtekostnader for 2023 ble det vedtatt at våre møter skulle gjennomføres 
primært via Teams, og at vi heller har flere teams møter når det er nødvendig/og eller at 
saker blir sendt som e-post saker. 
 
 
Kommende styremøter: 

- 25 februar 2023 via teams (klokkeslett vil bli sent ut senere) 
- 22 april 2023 via teams (klokkeslett vil bli sent ut senere) 
- 26 august 2023 via teams (klokkeslett vil bli sent ut senere) 
- 28-29 oktober 2023 fysisk møte 


