
 

Protokoll                        Møte nr.: 2/15-16 

Møte:  Styremøte i Norges Skytterforbund      Møtedato: Mandag 29. juni 2015 

Sted:  Ullevål Stadion, Oslo  

Referent:   Arild Groven 

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Anne Grete Rendalsvik (på tlf), Gyda Ellefsplass Olssen, 
Knut Leer, Øivind Selnes, Eli Enerstvedt, Ole Henrik Gusland, Astrid Landsverk (vara) 
 
Forfall: Siri Vaggen Kanedal 
 
Fra Adm.: Arild Groven 
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 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

9/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i mai 2015 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet nr. 1. mai 2015 godkjennes 

 

   

10/15-16 Referat og orienteringssaker 
10.01 Orientering fra fagkomiteene 
Fagkomité rifle: Frikjøp av skyttere gir vesentlig bedre trening. NM 
50/300m arrangeres på Terningmoen.  
 
Fagkomité lerdue: Det ble orientert fra VM i Compaq Sporting og 
om resultater i nordisk trap. NM skeet arrangeres i Rakkestad. 
 
Fagkomité viltmål: Det deltar to viltmålskyttere i EM i Slovenia. 
 
10.02 Orientering fra styremedlemmer 
Visepresident Tom Lauritzen skal være TD under NM bane i 
Trondheim og skal videre være i juryen under WC for 
funksjonshemmede i Kroatia. 
Styremedlem Henrik Gusland orienterte om god satsing og 
progresjon på de yngre lerdueskytterne. 
Styremedlem Eli Enerstvedt har siden første styremøte, satt seg 
inn i oppgavene knyttet til opplæring. 
 
10.03 Orientering fra presidenten 
Det har i dag vært befaring på Åsland ifb med «skytebane i fjell-
prosjektet». Prosjektet har fått ny leder og er videre overført til 
Kultur- og idrettsbygg (KID). Det er avtalt befaring på 
Løvenskioldbanen med Carl Otto Løvenskiold 1. juli ds. 
 
10.04 Orientering fra generalsekretæren 
Generalsekretæren orienterte om ny hjemmesideløsning, herunder 
valg av publiseringsplattform og viktigheten av en god 
kravspesifikasjon. 
 

 

 

 

 

11/15-16 Regnskapsrapport pr. mai 2015 – status økonomi 
Generalsekretæren orienterte om økonomisk status med bakgrunn 
i regnskapsrapport pr. mai 2015. Budsjett 2015 slik det er vedtatt 
av styret og senere av Forbundstinget ved godkjenning av 
langtidsbudsjettet, viser et driftsunderskudd på ca. 1,3 millioner. 
Underskuddet dekkes ved at det disponeres midler fra den frie 
egenkapitalen. Regnskapsrapporten viser ingen større avvik i 
forhold til budsjett. Størst usikkerhet er knyttet til budsjetterte 
inntekter av massemottak på Løvenskioldbanen. 
Vedtak: Styret tar den framlagte økonomiske statusrapporten til 
etterretning. 
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12/15-16 Megalink- Godkjenning av ny elektronisk skive 
Megalink har utviklet en ny type elektronisk skyteskive med 
betegnelsen 3D-Score. Elektronikkutvalget i NSF har testet skiven 
og har i sin rapport til styret anbefalt at skiven godkjennes for 
nasjonal bruk. 
Forslag til vedtak: Forbundsstyret godkjenner Megalinks skive 
3D-Score, nasjonalt til følgende øvelser: 10m pistol, 10m rifle, 15 m 
rifle og 50m rifle 

GS  

13/15-16 Eventuelt 
13.1 Fagkomité lerdue har innstilt Stein Håkon Gundersen som 
Teknisk delegert (TD) til NM skeet i 2015. 
Vedtak: Stein Håkon Gundersen oppnevnes som TD til NM skeet 
2015. 
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