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2013.011 Åpning velkommen:
Ny Komite:

- Leder Anne Grethe Rendalsvik
- Nestleder Pål Kristiansen
- Styremedlem Axel Sjøberg
- Styremedlem Anders Dingstad
- Vara Christian Hegstad
- Vara Magnus Strømdal (ikke tilstede)

Gamle komite medlemmer:
- Leder Bjørn Jakobsen
- Styremedlem Pål Kristiansen
- Styremedlem Bjørn Gjerstad
- Vara Svein Krakeli
- Vara Harald Setsaas (ikke tilstede)

Alle tilstedeværende presenterte seg.

2013.012 Bjørn Jakobsen fikk ordet og informerte
YL – Anne Grethe kan det meste om emnet. Dette er en stor oppgave for FK.
Det viktigste punktet i instruksen for FK er beskrevet i fellesreglementets punkt
1.3.3 punkt b): FK skal: Arbeide for at de beste utøverne holder et høyest mulig
internasjonalt nivå. I instruksen står også: Komiteen er faglig instans med ansvar
for all virksomhet innenfor sin fagretning.
Vi har tre landslag, Ungdom, kvinner og seniorer som FK har ansvar for.
Hjemme siden trenger oppdatering – viktige datoer osv. Må være ryddig!
Budsjett – settes opp av FK. Viktig å følge opp søknader til støtte etc.
Fordelingsnøkkelen er også viktig å sette seg godt inn i.
Representanter og TD til arrangementer må bestemmes tidlig da de skal ha den
løpende kontakten med arrangørene.
Det er de internasjonale øvelsene og OL som er hovedfokus, men felt er en stor
nasjonal øvelse.



2013.013 Ny Komite, informasjon og retningslinjer:
Vi gikk igjennom og informerte om kjøreregler og vanlig styreskikk

2013.014 Plikter:
Vi gikk i gjennom fagkomiteens instrukser i fellesreglementet punkt 1.3.3.

2013.015 Arbeidsoppgaver fordeling:
Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver. Rokkeringer vil kunne bli gjort
underveis i perioden.

2013.016 Økonomi:
Gjennomgang av vedlagt budsjett – Søknad om ekstramidler ikke avklart.
Prognoseendringer kan bli nødvendig underveis (rapporteres kontrollkomité.)

2013.017 Langtidsplan: Vedtatt på forbundstinget
Kort gjennomgang

2013.018 Aktivitetsplan/Kalender: Vedlagt forslag
Kort gjennomgang

2013.019 Fagkomite konferansen:
Saker:
- NC forslag til endringer
- Evaluering av Stor NM Luft bare for pistol
- Forslag om poeng i felt fra Buskerud v/Kjetil Bromark
- Forslag om serieskyting i felt fra Østfold v/Øyvind Johansen
- Forslag om Finale skyting under felt NM fra Buskerud v/Kjetil Bromark
- Aldersgrense på 17 år også i magnumøvelsene?

2013.020 Mottatte NM søknader:
Søknad NM felt 2014, Hamar IL uke 30. 24-27.Juli. OK for FK. Enstemmig.
Søknad NM PPC 2013, Oppegård Sl. 23-25. Aug. OK for FK. Enstemmig.

2013.021 Oppfølgingssaker:
-Uttak skyttere til EM i Kroatia, endelig påmelding uttak innen 12 juni.
Prelimiært:1 dame, 3 menn og 1 junior, og en lagleder. Vi sender en henvendelse
til trenerne om en innstilling før vi tar avgjørelse.
-Innbydelse Nordisk Felt (Pål)
-Oppdatering Statutter (Pål)
-Uttak Nordisk under NM felt 2013, Blir som i år, 28 stk.(12m+8k+8jun)
på søndag om ikke arrangøren kan endre på rekkefølgen og skyte fin på fredag
og grov på lørdag. Svein K. og Anders setter opp et forslag til gjennomføring og
Anne Grethe snakker med arr. om å endre så grovpistol kommer på lørdag.
-Oppdatering sikkerhetskurs NSF (Anne Grethe)
-Skal vi se på behovet for støtteordning til elektronikk fremover? Eventuelt se på
kriteriene om de skal justeres.
-Opprette en egen epost for terminlister terminlister@fagkomite-pistol.no



2013.022 Aldersgrense grov pistol: Vi må presisere tillatt alder for å skyte med større
kaliber enn .22 på stevner, altså presisere hva 17 års grensen betyr i praksis da vi
ser at dette ikke alltid overholdes ref resultatlister/statistikker.

2013.023 Europa cupen i Danmark:
Roar Hembre og Morgan Bunes er tatt ut til dette etter innstilling fra trener. FK
dekker kun reise, kontingent og overnatting. Vi ser at for å kunne få større
utnyttelse av tildelte midler at utøverne på landslag i visse tilfeller må dekke noe
av kostnadene selv. Enten i form av egenandel eller at de selv må bære noe av
kostnadene selv under deltagelse på samlinger og internasjonale stevner som for
eks kost/mat.

2013.024 Stipend søknad Pål Hembre:
Vårt budsjett for 2013 er ikke helt 100% godkjent enda, derfor er behandling av
denne søknaden blitt utsatt. Forutsatt at vi får innvilget budsjettet i sin helhet med
de ekstramidlene vi har søkt om, gir vi Pål Hembre 50 000,- i stipend for 2013 for
satsing mot EM 2013 og VM 2014. FKP ser det vanskelig å kunne gi
støtte/stipend over lengre perioder da budsjettene settes opp fra år til år.

Utover dette er Pål H, den utøveren med størst mulighet for deltagelse i OL 2016.
Men vi ser ikke bort ifra at andre utøvere også kan bli aktuelle. Vi ser frem til et
godt og tett samarbeide med trenerne fremover. Leder vil ha ansvaret for den
løpende kontakten med trenerne.

2013.025 Bjørn Jakobsen har sagt seg villig til å følge opp og bistå Bjørn Morten Hagen på
reiser (WC bl.a) i de tilfeller hvor Pål H av ulike grunner ikke kan være med. I
tillegg har Bjørn J sagt seg villig til å bistå han også med noen andre praktiske
gjøremål.
Grunnen til dette er rent praktisk fordi Bjørn J. bor nære Bjørn Morten og treffer
han ofte. I tillegg har de alltid hatt en god tone seg imellom - og det er etter
BMHs eget ønske. Dette har Bjørn J sagt seg villig til å gjøre uten kompensasjon.
FKP bifaller dette, og administrasjonen blir informert om dette.

2013.026 NM felt og spesialfelt:
Her kan vi gi disp. til arrangør å gjennomføre funksjonærlag inntil 2 dager før,
under forutsetning at arrangør dekker de merutgifter dette medfører for TD og
FKP rep. som skal godkjenne løypa. Dette kan dreie seg om ekstra
overnatting/kost.
Innvilges kun etter søknad fra arrangør i god tid før arrangementet.
Eks. kan Rev og Mil skytes på samme dag, og Fin og Grov samme dag

2013.027 Søknad om disp.
NM spesialfelt på Oppdal søker om å avvikle funksjonærlag på
magnumøvelsene 2 dager før (sammen med spesialfelt øvelsene) Innvilget.

2013.028 Norgesrekorder – kun i NM:
Forbundsstyrets sak nr.59/10-12 – 59.1:



Vedtak: Norgesrekorder kan kun settes i norgesmesterskap eller høyere stevner.
Videre kan det settes norgesrekorder i nasjonale stevner som på forhånd er godkjent av
den respektive fagkomiteen.

Fagkomite Pistol ønsker og få belyst hvordan denne endringen skal gjennomføres
i praksis i henhold til gjeldene rekorder og fra når dette eventuelt skal gjelde. Hva
slags kriterier skal ligge til grunn for at et stevne utenom NM skal være
rekordberettiget.

2013.029 Vedtak på Forbundsstyremøte:
Følgende nasjonale unntak er vedtatt av forbundsstyret. Se sak nr. 172/10-12:

Kleskode:
Bruk av «Olabukse og lignende» tillates i nasjonale stevner og mesterskap.

Finale silhuettpistol og finpistol kvinner duell på pappskiver:
Treff som tangerer 9-er ring (silhuett) og 10-er ring (duell) egnes som godkjent
(henholdsvis 9,7 og 10,3 på elektronikk).

Norske rekorder:
Norske rekorder settes etter innledende skyting-derfor betyr ikke finaleresultatet
noe for rekordene.

Sikkerhetsflagg i luftvåpen:
Luftpistolstevner og mesterskap nasjonalt uten krav til sikkerhetsflagg.

10 års krav til luftpistolsylinder:
Nasjonalt fritak til kravet om max 10 års godkjenning av luftsylinder/gassylinder.
Den enkelte utøver har selv ansvar for at sylinder er i orden. Utstyrskontrollen
godkjenner bruk av sylinder som ikke har skader som feks. bulk, selv om de ikke
holder 10-års kravet.

Neste Styremøte: ikke fastsatt.
Møtet hevet kl. 15.30


