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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

46/13-14 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 4. januar 2014 godkjennes. 

  

47/13-14 

 

Referat og orienteringssaker 

 

47.01 Orientering fra fagkomiteene og Komité Opplæring 

 

Fagkomité rifle:  Budsjettet er justert og landslagstrener 
oppjusteres tilsvarende 80% stilling. Seniorlandsklaget fungerer 
meget bra. Det mangler arrangør til samtlige NM, unntatt NM 10m. 

Fagkomité lerdue: Fagkomiteen informerte om situasjonen rundt 
landslaget. Det er avholdt møter med OLT vedrørende 
organisering av toppsatsingen. Det vil delta 2-3 skeet-skyttere på 
samtlige WC, samt at det stilles med en noe større tropp til EM. 
Neste uke skal skeetlandslaget ha treningsleir på Kypros. Det 
mangler fortsatt arrangør til NM i skeet, Dobbelt-trap og auto-trap. 

Fagkomité Viltmål: Det ble orientert fra EM 10m i Moskva. 

Fagkomité Pistol: Det deltok 4 juniorskyttere under EM 10m i 
Moskva. Seniorlandslag kvinner og menn vil delta på WC. 
Budsjetter er korrigert mht. SH- skytingen. 

Komité Opplæring:  Komiteen arbeider med dommer og 
dommerautorisasjon og det vil bli laget nye retningslinjer for 
autorisasjon av dommere. Det arbeides videre med e-læring og 
Arrangementshåndboka. KO har mottatt invitasjon fra ISSF om 
internasjonalt trener C-kurs i oktober 2014. 

 

47.02 Orientering fra styremedlemmer 

Visepresident Tom Lauritzen er godkjent som internasjonal 
dommer IPC. 

Styremedlem Wenche Horten orienterte om arbeidet med TV 2 
avtalen, i første omgang i forbindelse med NM 10m rifle. 

Styremedlem Siri Vaggen Olsen orienterte om utdelingen av 
«Jenter i sentrum prisen» til Lødingen PK. 

 

47.03 Orientering fra presidenten 

Presidenten orienterte om det løpende arbeidet med ny våpenlov. 
Det er avholdt en rekke møter med Bærum Kommune i forbindelse 
med planforslaget. Forslag til detaljregulering vil om ikke lenge bli 
sendt kommunen og dermed en nok en milepæl nådd når det 
gjelder å få oppgradert Løvenskioldbanen til nasjonalanlegg for 
skyting.  

 

47.04 Orientering fra Generalsekretæren 

Generalsekretæren orienterte om WC for funksjonshemmede som 
skal arrangeres på Rica Hell Hotell, Stjørdal i februar 2015. 
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48/13-14 Ekstra tildeling til Fk rifle og Fk lerdue for 2014 
Tildeling av prosjektmidler fra OLT til FK rifle og FK lerdues 
toppidrettssatsing ble mindre enn budsjettert. For å sikre den 
sportslige satsingen og videre slik at komiteene har økonomi til å få 
på plass nødvendige trenerkapasiteter, foreslo generalsekretæren 
at styret bevilger en ekstra tildeling på hhv. kr 150 000 og kr 
100 000,- til de to fagkomiteene. 
Vedtak: Styret bevilger for 2014, en ekstra tildeling på kr. 
150 000.- til FK rifle og kr. 100 000,- til Fk lerdue. Styret vil videre 
kunne akseptere et mindre overforbruk når kostnadsprognosene 
justeres. 

 

 

GS 

 

49/13-14 Foreløpig innstilling fra Organisasjonskomiteen 
Organisasjonskomiteen la frem forslag til ny styresammensetning 
og ny regional organisering av kretsene. Begge forslagene 
medfører lovendringer og må eventuelt vedtas på Forbundstinget i 
2015. Styremedlem Gyda Ellefsplass Olssen mente komiteen 
burde se på hele organisasjonen, inkludert administrasjonen og 
andre sentrale funksjoner. 
Vedtak: Organisasjonskomiteen arbeider videre med saken på 
bakgrunn av de innspill som fremkom på styremøtet. 
 

Org. kom  

50/13-14 Tildeling av NSFs plakett til Håvard Larsen 
Det ble fremmet forslag om at styret tilder forbundets plakett til 
Håvard Larsen. Larsen gjorde som styremedlem i forrige periode, 
en særledes god jobb for forbundet. Han er fortsatt leder av 
finanskomiteen for Skytternes og jegernes hus og styret bør 
belønne ham for den innsatsen han legger ned til forbundets beste. 
Vedtak: Håvard Larsen tildeles NSFs plakett. 
 

 GS  

51/13-14 Løvenskioldbanen 
Presidenten og generalsekretæren orienterte om status 
Løvenskioldbanen, herunder avtale om massemottak, disponering 
av areal for bygging av støyvoller og nye åpningstider for banen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

FS  

52/13-14 Våpenloven 
Generalsekretæren orienterte om den videre strategi i arbeidet 
med ny våpenlov. Arbeidet går nå inn i en viktig og avgjørende 
fase og det er helt nødvendig at NSF tar nødvendige grep mot 
både justisforvaltningen og det politiske miljøet. Kostnadene 
knyttet til arbeidet vil overstige det budsjetterte beløpet og 
generalsekretæren fremmet forsalg om at styret bevilger inntil  
Kr. 170 000,- ekstra til arbeidet. 
Vedtak: Styret tar generalsekretærens fremlegg til etterretning. 
Styret bevilger inntil kr. 170 000,- ekstra til arbeidet. 
 

 

GS 

 

53/13-14 NIFs ledermøte 2014 og Generalforsamling i ISSF 
NIFs ledermøte avvikles i Bergen 23.-24. mai 2014, mens ISSF GA 
avholdes i München 2.-3. desember 2014. 
Vedtak: Visepresident Tom Lauritzen og generalsekretæren deltar 
på NIFs ledermøte. Presidenten og generalsekretæren er NSFs 
delegater til generalforsamlingen i ISSF. 
 
 

GS  
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53/13-14 Eventuelt 
53.1 Kriterier for tildeling av Kongepokalene for 2014 
Fk Pistol orienterte styret om de kriteriene de vil legge til grunn for 
tildeling av Kongepokalene, jf sak 44/13-14. 
Vedtak. Tas til etterretning. 
 
53.2 Innstilling av Teknisk delegert (TD) og leder av jury til NM 
pistol 2014 
Fk pistol fremmet innstilling på TD og leder av jury til NM 2014. 
Under NM som kan være tellende til Kongepokalen er TD og 
juryleder internasjonale dommere. 
Vedtak: Innstillingene godkjennes. Forbundet dekker kostnader til 
teknisk delegert over sentrale midler. Kostnader til juryleder dekkes 
tilsvarende i de tilfeller hvor juryleder er internasjonal dommer og 
mesterskapet er tellende til kongepokalen. 
 
53.3 Landsstevnet for rekrutter 
Det åpnes for at DFS- skyttere som ikke er medlem av en NSF 
klubb kan delta på landsstevnet, forutsatt at det er ledige plasser. 
 
 

  

 


