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 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

83/13-14 Godkjenning av protokoll fra 28. november 2014 

Vedtak: Protokollen godkjennes 

  

84/13-14  Referat og orienteringssaker 

84.1 Orientering fra fagkomiteene og komité opplæring 

Fagkomité rifle: Fagkomiteen har fått gode tilbakemeldinger på 
Riflekonferansen «Fra rekrutt til landslagsutøver». Fagkomiteen 
arbeider med å få på plass et bedre opplegg rundt de nest beste 
og da i første omgang juniorene. NSF har en for amatørmessig 
tilnærming til toppidrettssatsingen og forbundet må prioritere 
ansettelse av en sportssjef for alle grener. 

Fagkomité lerdue: Landslaget er pt på treningsleir på Kypros for å 
finpusse teknikken fram mot WC i Mexico og Emiratene. Budsjett 
2015 er på plass. Det er rekordstor påmelding til NM i Nordisk 
Trap, men dessverre mangler det fortsatt arrangører til NM skeet 
og FITASC 

Fagkomité pistol: Pistolskytterne oppnådde gode resultater i 
Swedish Cup og det sendes en stor gruppe skyttere til EM 10m i 
Nederland. Det er påmeldt 5 lag på hhv rifle og pistol til EYL i 
Mysen. Fagkomiteen vil være teknisk arrangør for NM 10m i år og 
overskuddet går til landslagssatsingen. 

Komité Opplæring: KO/E-læringsutvalget har nettopp avholdt møte 
og det er planlagt med samling for internasjonale 
dommere/dommerinstruktører i 14.-15. mars då. 

84.2 Orientering far styremedlemmer 

Visepresident Tom Lauritzen orienterte fra generalforsamlingen i 
ISSF. 

Styremedlem Wenche Horten orienterte om sponsormøte med 
HGA og prosjekt «Jenter i sentrum» 

84.3 Orientering fra Presidenten 

Presidenten orienterte bl.a. om «Åslandprosjektet»- skytebane i 
fjell, hvor Oslo Kommune nå har bevilget nærmere 100 millioner til 
prosjektet 

84.4 Orientering fra Generalsekretæren 

Generalsekretæren orienterte om reforhandling av avtale med 
HMK Garden på Løvenskioldbanen og avtale med Megalink 

 

   

85/13-14 Godkjenning av prosjektbudsjett 2015 
Forbundsstyret tildelte på styremøtet i november 2014, totalt  
kr. 4 751 000,- til fagkomiteene. Dette, sammen med tildeling fra 
OLT, dannet grunnlaget for fagkomiteenes budsjetter som ble lagt 
fram for styret. Generalsekretæren la fram forslag til budsjett for de 
avdelinger som ikke disponeres av fagkomiteene 
Vedtak: De fremlagte budsjettene godkjennes som NSFs budsjett 
for 2015. 
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86/13-14 Veteranklasse FITASC 
Fagkomité lerdue fremmet på forrige styremøte, jf. sak nr. 81/13-
14, forslag om innføring av veteranklasse i FITASC, samt å åpne 
opp for Compaq Sporting. Saken ble da utsatt og leder av 
fagkomité lerdue orienterte nærmere om detaljene i forslaget. 
Vedtak: Forslagene vedtas. 
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 Side 3 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

87/13-14 Forbundstinget 2015 

Forbundstinget avholdes 25.-26. april 2015, med frist for 
innsending av forslag 14. februar 2015. Generalsekretæren gikk 
gjennom de forslag som var mottatt så langt. 

Vedtak: Styret tar de mottatte forslagene til etterretning.. Alle 
forslag til Tinget settes opp på sakslisten til styremøtet i mars då. 
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88/13-14 Akkreditering av personlige trenere 

Styret diskuterte rollen til personlige trenere som er til stede under 
internasjonale stevner og mesterskap. Styret er av den mening at 
personlige trenere kan være en viktig ressurs, samtidig som det er 
nødvendig  å understreke at det er landslagstrenerne som skal 
coache skytterne på standplass. 

Vedtak: Personlige trenere må gjerne være til stede under 
internasjonale stevner og mesterskap, men de skal ikke gis 
akkreditering. 
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89/13-14 Styrets møter i 2015 

Styret avholder styremøte til følgende dato: Mandag 9. mars, 
mandag 13. mars, fredag 24. april 2015. 
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90/13-14 Eventuelt 

Ingen saker behandlet under eventuelt 
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