
 

Protokoll                        Møte nr.: 6/13-14 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund      Møtedato: Mandag 12. mai 2014 

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel,, Oslo  

Referent:  Arild Groven 

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Anne Cecilie Falsen Brække, Knut Leer, Siri Vaggen Olsen, 
Harald Setsaas, Anne Grete Rendalsvik, Wenche Horten, Tor Erik Iversen (på telefon). 
Forfall: Gyda Ellefsplass Olsen, Øivind Selnes 
 
Fra Adm.: Arild Groven 
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 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

55/13-14 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 13. mars 2014 godkjennes. 

  

56/13-14 

 

Referat og orienteringssaker 

 

56.01 Orientering fra fagkomiteene og Komité Opplæring 

 

Fagkomité rifle:  Både NM 10m og Landsstevnet for rekrutter ble 
gjennomført på en meget god måte. Positivt med mediedekningen 
fra NM. Landslagene er i full drift og World-Cup sesongen for 
seniorene er i gang. Det oppnås god resultater på SH  rifle. 

 

Fagkomité lerdue: Det ble orientert fra treningssamling på Kypros 
og fra WC i USA, samt det triste faktum at Tore Brovold har 
signalisert at han gir seg som aktiv skytter. Forslag til treneravtaler 
og avtale med landslagssjef er utarbeidet. Enkelte klubber melder 
at de finner det vanskelig å skulle melde seg inn i NIF/NFS. Det er 
allerede registrert stor påmelding til NM Nordisk Trap. 

 

Fagkomité pistol: Fagkomiteen orienterte fra NM 10m og fra 
Landsstevnet for rekrutter. Vestre Bærum SSL gjennomførte 
landsstevnet på en meget bra måte. Det ble videre orientert om 
trenersituasjonen og landslagsskytteres deltagelse i Euro-Cup og 
WC. Mysen pistollag tar på seg å arrangere EYL-kvalifisering i 
2015. Det skal gjennom sommeren arrangeres NM i PPC, 
Spesialfelt, Bane og Feltskyting, samt at det i september avholdes 
Nordisk Feltmesterskap i Sverige. Fagkomitekonferansen finner 
sted 7.-9. november på Quality Olavsgaard Hotel. 

 

Komité Opplæring: Komiteen har nominert internasjonale dommere 
til Nordisk Mesterskap 2014. Videre vil komiteen se nærmere på  
skytterkretsenes autorisasjonsutvalg, da komiteen har fått 
tilbakemelding om at disse fungerer/brukes ulikt i kretsene. 

 

56.02 Orientering fra styremedlemmer 

Styremedlem Wenche Horten orienterte om erfaringen med TV-
produksjon fra NM 10m og innsalg av sponsorplakater. 

Siri Vaggen Olsen har deltatt på et seminar med 6 politidistrikt, 
hvor temaet var våpenlovgivningen.  Harald Setsaas er oppnevnt 
som hovedleder til VM i Granada. 

 

56.03 Orientering fra presidenten 

Presidenten orienterte om møte i Kulturdepartementet vedrørende 
Løvenskioldbanen og møte byråd i Oslo i forbindelse med Åsland 
Skytebane. 

 

56.04 Orientering fra Generalsekretæren 

Generalsekretæren orienterte om forespørselen om forbundet kan 
ta på seg EYL- kvalifisering neste år. Etter at henvendelsen kom, 
har Mysen Pistollag tatt på seg arrangementet, som har en stipulert 
kostnadsramme på kr. 50 000,-. 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

57/13-14 Årsregnskap 2013 
Generalsekretæren gikk gjennom hovedpostene i årsregnskapet 
for 2013. Regnskapet viser et positivt resultat på kr. 2 130 729,-. 
Overskuddet skyldes i stor grad refundert merverdiavgift. Etter 
disponeringer av selvpålagte restriksjoner, er den frie 
egenkapitalen forbedret med kr. 1 877 229,- 
Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte regnskapet som 
Årsregnskap 2013 for Norges Skytterforbund 
 

 

FS, GS 

 

58/13-14 Orientering om IPC WC 2015 
NSF arrangerer World Cup (10m luft) på Rica Hell Hotel i uke 
8/2015. Organisasjonskomiteen (OC) under ledelse av Erik Stai er 
på plass og det er avholdt ettt møte i komiteen. Visepresident Tom 
Lauritzen og generalsekretæren er medlemmer i OC. 
Representanter fra OC reiser til WC i Polen for bl.a. å møte 
representanter fra IPC og videre for å høste erfaringer og knytte 
kontakter. 
 Generalsekretæren la på styremøtet frem et  foreløpig 
«arbeidsbudsjett». Det arbeides med å få på plass økonomisk 
støtte fra NIF og Fylkeskommunene i Trøndelag. 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 

GS  

59/13-14 Våpenlovgivningen – status 
Presidenten og generalsekretæren orienterte bl.a. om møter med 
Justisdepartementet. Det forventes å foreligge en 
Stortingsproposisjon høsten 2014 og at forslag til ny våpenlov 
fremmes Stortinget i løpet av vårsesjonen 2015. 
Vedtak: Tatt til orientering  

 JTBK, GS  

60/13-14 Løvenskioldbanen 
Plansøknaden er sendt Bærum Kommune og det ble på styremøtet 
foretatt en gjennomgang av de viktigste dataene i 
søknadsdokumentene. Tilbakemeldinger fra kommunen tilsier at 
plansøknaden vil bli behandlet i planutvalget i august då.. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

FS  

61/13-14 Kretslederkonferansen 2014 og Forbundstinget 2015. 
Arbeidsutvalget (AU) fremmet forslag om at årets 
kretslederkonferanse avholdes lørdag 29.- søndag 30. november 
2014 og da slik at styremøtet legges til fredag 28. november 2014. 
Videre ble det foreslått at Tinget avvikles 25.-26. april 2015. 
Vedtak: Styret vedtar å legge Kretslederkonferansen 2014 og 
Forbundstinget 2015 til de datoene som ble foreslått av AU. Styret 
gir administrasjonen fullmakt til å bestemme sted for 
kretslederkonferansen og forbundstinget. 

 
 

 

GS 

 

62/13-14 Eventuelt 
 
Ingen saker behandlet under eventuelt 

  

 


