Styrets årsberetning for året 2016. v1
Møter i 2016:
Styret har i 2016 avholdt 5 styremøter, ikke alle av styrets medlemmer har vært tilstede på
møtene. Mange saker har vært diskutert på mail forut for styremøtene.
To styremedlemmer har vært representert på møte med de andre skytterorganisasjonene samt at
vi har vært i ett møte på Stortinget. I tillegg har to styremedlemmer vært i møte i Belgia i
forbindelse med EU og våpensaken som på og som vil kunne påvirke vår skytesport betydelig.
DSSN skyteprogrammer:
DSSN søknader om å innføre Classic Division ble purret opp tidlig på året. Denne divisjonen ble
godkjent av POD på høsten. Styret sendte inn en oversikt på de skyte programmene som DSSN
utøver i 2015 til POD som ble purret opp i 2016 og godkjent av POD på høsten 2016.
Dette ligger nå i politiets database KODE hvor våpenkontorene kan få en mer detaljert oversikt
på våre skyteprogrammer. POS skal ha varslet alle politidistrikter om dette.
Nye klubber i 2016:
Barak Pistolklubb er tatt inn som prøveklubb i februar 2016 med ett års prøvetid.
Polarsirkelens Skytterlag er tatt inn som prøveklubb i
Kirkenes Pistolklubb er tatt inn som prøveklubb i juni 2016 med ett års prøvetid.
Kristiansand Sportskyttere er tatt inn som prøveklubb i desember 2016 med ett års prøvetid.
Alta Sportskytterklubb er tatt inn som prøveklubb i desember 2016 med ett års prøvetid.
Nye fullverdige klubber i 2016:
Nordreisa Sportsskytterklubb er tatt inn fullverdig klubb i 2016.
Klubber satt inaktive i 2016:
Ingen klubber ble satt inaktive i 2017
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IT-strategi og nye web-sider:
Saken rundt nye web-sider og involvering av Argo Nett har i 2016 vært lite tilfredsstillende for
DSSN. Da kontrakten ble inngått ble DSSN lovet at del 1 skulle være på plass i løpet av et par
måneder. Disse månedene har blitt til år. Forrige webmaster var i mye dialog med Argo Nett om
manglende funksjoner, videre kommunikasjon ble foretatt med DSSN kasserer og i siste halvår
av 2016. Thomas Samuelsen har bistått styret i funksjonstesting av det som har vært gjort. Mot
slutten av 2016 innså styret at det å la Argo Nett lage medlemsdatabase ikke var forenlig med
hvilke krav og ønsker vi ville denne skulle inneha. Det ble derfor sett på andre muligheter og
tilbydere av denne funksjonen og vi ønsket at DSSN skulle har kontroll på denne viktige delen
av websidene. Resultatet ble RegWeb. Tett samarbeid mellom visepresidenten og kasserer opp
mot RegWeb gjorde at en medlemsdatabase relativt kom fort på plass. Parallelt ble det jobben
for å få ferdigstilt nye websider. Styret vurderte å terminere avtalen med Argo Nett men valgte å
få sidene ferdigstilt så fort som mulig uten videre forsinkelser.
EM 2016:
Viser til Sportssjefen og landslagssjefen årsrapport.
Nordiske stevner i 2016:
Viser til Sportssjefen og landslagssjefen årsrapport.
NM i 2016:
Viser til Sportssjefen og landslagssjefen årsrapport.
NM i 2017:
Det mangler arrangør av følgende NM i 2017:
NM Steel Challenge
NM Rifle
NM 2 Gun
Styret håper at det melder seg arrangører til disse NM snarest mulig. Hvis ikke vil det før første
gang ikke bli arrangert NM i Rifle.
Camp Villmark i 2016:
For første gang hadde DSSN stand på en messe. Vi hadde mye besøk, gav ut informasjon til
besøkende i form av en informasjonsfolder samt informerte de de som besøkte oss om hvem vi
var og hvilken skytesport vi utøver. Gjengs var at det var mange som ikke hadde hørt om oss.
Oppsummeringen er at styret mener dette viser oss ute i skyttermiljøet og er en viktig del av
markedsføringen vi kan og bør gjøre. Vi har derfor bestemt å gjenta dette i 2017, stand etc. ble
bestilt i desember -16.
Sportslig satsing 2016:
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Viser til Sportssjefen og landslagssjefen årsrapport.
Ny våpenlov:
Signalene om at det skulle komme ny våpenlov i 2016 er fremdeles bare signaler. Stortinget har
skal ha laget et ferdig utkast men i påvente av hva som bestemmes i EU rundt tillatte og forbudte
våpen og hvordan dette endelig blir, så er det ikke sendt ut noe på høring så langt.
EU og våpendebatt:
Denne debatten har nå pågått over ett år og det ser ut som om det kommer til en løsning. Noe av
det som det står på er magasinkapasitet og begrensninger. En periode så det ut til at dette var løst
for så å blusse opp igjen. Pr 2016 er dette ikke avklart hva det endelige blir av begrensninger for
vår skytesport.
Styret DSSN
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