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15/13-14 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 24. mai 2013, godkjennes. 

  

16/13-14 

 

Referat og orienteringssaker 

 

16.01 Orientering fra fagkomiteene og Komité Opplæring 

 

Fagkomité pistol: Norgesmesterskapene 2013 er gjennomført på 
en meget god måte, takket være dyktige arrangører. Det ble 
orientert om resultater fra EM og andre internasjonale stevner, 
samt om det kommende Nordiske Feltmesterskap.  Ny 
toppidrettsplan vil bli presentert på fagkonferansen 1.-3. november 
2013. 

 

Fagkomité rifle:. Leder av fagkomiteen, Gyda Ellefsplass Olssen, 
er tilbake i vervet etter å ha avsluttet studiet ved Forsvarets 
Stabsskole. Det fokuseres på å få på plass toppidrettsplanen for 
2014. Det ble orientert om resultater fra EM, WC og om NM og 
internasjonale stevner som avholdes i løpet av høsten. Komiteen 
tar grep for å kunne ta ansvaret for SH-skytingen fra  2014. 

 

Fagkomité lerdue: Fagkomiteen orienterte om resultater fra diverse 
internasjonale stevner, hvor EM gull i skeet til Tom B. Jensen var 
spesielt gledelig. Nasjonalt er det avholdt NM i Nordisk Trap og 
OL-Trap, samt skandinavisk mesterskap og landskamp i Nordisk 
Trap. Detv er påmeldt 3 utøvere i skeet til VM i Peru. 

 

Fagkomité viltmål: Det ble orientert fra EM i Suhl. Resultatene i år 
har så langt vært noe varierende, men enkelte skyttere trener nå 
mye og satser seriøst fremover. 

 

Komité Opplæring: Det er fortsatt mange nasjonale dommere som 
ikke har tatt det obligatoriske oppdateringskurset. Utvalget som 
skal se på e-læring er godt i arbeid. Tid og sted for samling for 
dommerinstruktører og internasjonale dommere er ikke bestemt. 
Det deltar tre trenere fra lerdue på ISSFs trener C kurs. 

 

16.02 Orientering fra styremedlemmer 

Visepresidenten arbeider bl.a. med etablering av 
reglementskomiteen. Styremedlem Siri Vaggen Olsen orienterte 
om NM bane på Løvenskioldbanen, som på alle måter ble et 
vellykket arrangement. Styremedlem Per Bjørnar Moen var 
jurymedlem under EM I Suhl. Han er forespurt av Fk pistol om å 
bistå mht organisering av toppidretten. 

  

16.02 Orientering fra presidenten 

Presidenten var hovedleder under EM i Osijek og rapporterte fra 
mesterskapet. Han var også til stede under Landsskytterstevnet på 
Oppdal. Samarbeidet mellom NSF og DFS er meget godt. 
Våpenloven er ventet å komme opp i Stortinget i løpet av våren 
2014 og det er veldig viktig at NSF og de andre 
skytterorganisasjonene har fokus på denne saken. 

  



 
 

Side 3 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

17/13-14 Våpenlovgivningen 
Leder av NSFs lovkomité; Andrew Walls, er forbundets 
representant i en gruppe som gjennomfører årlige møter med 
POD/Justisdepartementet. Walls orienterte fra møtene og ba 
videre styret avklare hvilke fullmakter han har i den videre 
kommunikasjonen med departementet når det gjelder fremtidig 
våpenlovgivning. 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Generalsekretæren 
lager en oversikt over de mulige endringer i våpenloven som 
forbundet kan stille seg bak. 

GS  

18/13-14 Status økonomi 
Generalsekretæren orienterte om økonomisk status. Inntektssiden 
er innenfor budsjett, men momskompensasjonen er pr. dato ikke 
mottatt. Generalsekretæren identifiserte de prosjektene som hadde 
noe overforbruk, samt understreket at reguleringsarbeidet på 
Løvenskioldbanen vil kunne medføre større kostnader enn 
budsjettert. 
Vedtak: Fagkomiteene og generalsekretæren justerer prognosene 
i forhold til de fremlagte regnskapstallene. Det er ønskelig at 
fagkomiteene gis direkte adgang til regnskapssystemet slik at de 
kan «se» hva som konteres på de ulike prosjektene. 

FS, GS  

19/13-14 Endring av styreoppnevnte komiteer 
Arbeidsutvalget foreslo at Administrasjonsutvalget og Banestyret 
for Løvenskioldbanen slås sammen. Dette fordi det i realiteten er 
LPM-utvalget som står for det arbeidet som utøves på banen og 
det anses for lite formålstjenlig å opprettholde begge utvalgene i 
tillegg. 
Vedtak: Administrasjonsutvalget og Banestyret for 
Løvenskioldbanen slas sammen, da slik at Banestyrets 
sammensetning tilfredsstiller kravene i Gavebrevet av 1951. 

FS  

20/13-14 Ny lov for NSF 
Generalsekretæren la frem forslag til ny lov for NSF, jf. vedtak på 
Forbundstinget 2013. Det var i forslaget ikke gjort materielle 
endringer i lovnormen, samtidig som de gamle lovbestemmelsene 
som tidligere er vedtatt på NSFs ting, var inkorporert i lovforslaget.  
Lovkomiteen hadde ingen merknadertil lovforslaget. 
Vedtak: Det fremlagte lovforslaget oversendes NIF for 
godkjenning. 

GS  

21/13-14 Status Løvenskioldbanen 
Presidenten og generalsekretæren orienterte om status i 
planarbeidet og fylkeskommunens arbeid med registrering av 
kulturminner. NSF har mottatt et tilbud om kjøp av «Skytterkollen». 
Vedtak: Styret tar statusrapporten til orientering. 

FS  

22/13-14 Sponsorarbeid 
Presidenten orienterte om arbeidet med å skaffe sponsorer til 
forbundet, herunder pågående samtaler med «NAMMO». 
Vedtak: Tas til orientering. 

GS  

23/13-14 Justering av lønn for Generalsekretæren 
Arbeidsutvalget la frem forslag til lønnsjustering for 
Generalsekretæren. 
Vedtak: Styret vedtar å justere generalsekretærens lønn i henhold 
til forslag fra Arbeidsutvalget. 

FS  

24/13-14 Eventuelt 
 
24. 1 Leder av Fk rifle, Gyda Ellefsplass Olssen orienterte kort om 
Lapua-avtalen som er inngått med juniorlandslaget. 
 
24. 2 Neste styremøte avholdes torsdag 10. oktober kl. 1530- 1930 

GS  

 


