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Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

39/13-14 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 4. januar godkjennes. 

  

40/13-14 

 

Referat og orienteringssaker 

 

40.01 Orientering fra fagkomiteene og Komité Opplæring 

 

Fagkomité rifle: NM 10 meter arrangeres i Alfhallen 26.-27. april 
2014. Leif Steinar Rolland er engasjert i 40 % stilling som trener for 
SH landslaget.  

Fagkomité lerdue: Det er avholdt utøvermøte med ca. 40 
skyttere/ledere, hvor fremtidige planer og struktur ble diskutert. 

Fagkomité Viltmål: Det er avholdt samling sammen med svenske 
skyttere i Eskilstuna. Forberedelsene mot EM i Moskva er i gang, 
og de aktuelle skytterne deltar i Plzen Grand Prix. 

Komité Opplæring:  NSF har i overkant av 900 nasjonale 
dommere, men kun halvparten har så langt fornyet dommer -
sertifikatet.  Ny frist for oppdateringskurs er satt til 15. januar 2014. 

 

40.02 Orientering fra styremedlemmer 

Visepresident Tom Lauritzen orienterte om arbeidet med regelverk.  

Styremedlem Wenche Horten har hatt møter med TV2, med mål 
om å få kanalen til å sende fra NM og større, nasjonale stevner. 

 

40.02 Orientering fra presidenten 

Presidenten orienterte våpenloven og samarbeidet med de ulike 
skytterorganisasjonene. Når det gjelder Løvenskioldbanen, vil det 
ta noen uker før planforslaget er kvalitetssikret og er klar for 
innsending til kommunen. 

 

40.03 Orientering fra generalsekretæren 

Generalsekretæren orienterte fra et møte på OLT, Tvedt-utvalgets 
innstilling og ny organisering av OLT. 

   

41/13-14 Budsjett 2014 
Fagkomiteene og generalsekretæren la frem forslag til budsjett 
2014. Tentativ tildeling av spillemidler til særforbundene og tildeling 
av prosjektmidler fra OLT vil ikke foreligge før tidligst i februar, og 
de det ble tatt høyde for nødvendigheten av å justere budsjettene 
senere.  
Vedtak: De fremlagte budsjettene godkjennes som NSFs budsjett  
for 2014. I den grad faktiske tildelinger vil avvike fra budsjett, 
justeres prognosene tilsvarende. 
 

GS, FS  

42/13-14 Endring av bestemmelser i Fellesreglementet 
Styret behandlet innkomne forslag om endringer i 
Fellesreglementet del II, dvs. den delen av reglementet som ikke 
må tingbehandles. Visepresident Tom Lauritzen la frem reviderte 
forslag og kommenterte de ulike forslagene. 
 
Vedtak: Styret godkjenner de endringsforslagene som bører 
følgende punkter i Fellesreglementet: Pkt. 2.2.2.3c, Pkt. 2.3.1.4, 
Pkt. 2.6.1.4,Pkt. 2.6.7.3 og Pkt. 2.7.1.2. Videre godkjennes en 
endring i del III omhandlende dommerinstruktører. 
 

GS, FS  
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

43/13-14 Nye standard utøver og sponsoravtaler 
Generalsekretæren la frem forslag til reviderte utøver- og 
sponsoravtaler. Avtalene var justert i henhold til innspill fra enkelte 
styremedlemmer og juridiske forhold er kvalitetssikret av 
«Idrettsadvokatene». 
Vedtak: De nye utøver- og sponsoravtalene godkjennes som 
gjeldende avtaler for NSF. 
 

 GS  

44/13-14 Kongepokalen 
Styremedlem Øyvind Selnes la frem forslag til rullering av 
Kongepokalene, samt at han redegjorde for NIFs krav for tildeling 
av pokalene. 
Vedtak: Kongepokalene for 2014 tildeles pistol. Fk pistol orienterer 
styret mht. de kriteriene de vil legge til grunn for tildelingene 
 

AGR  

45/13-14 Eventuelt 
 
45.1. Våpenloven og mediestrategi 
Forbundet har avtale med et medierådgivningsbyrå og det ble 
orientert om mediestrategi og hvordan beslutningsprosessen er 
ved godkjenning av ny lov. Presidenten orienterte om et berammet 
møte med Justisdepartementet. 
Vedtak. Tatt til orientering 
 
 

FS, AG  

 


