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38/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i november 2015 

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 5, 27.-28. november 2015 
godkjennes 

 

   

39/15-16 Referat og orienteringssaker 
39.01 Orientering fra fagkomiteene 
Fagkomité rifle: Arne Morten Nyfløt er engasjert som juniortrener. 
Arrangør til samtlige NM og Landsstevnet 2016 er på plass. Har 
hatt møte med den nytilsatte sportssjefen. 
 
Fagkomité lerdue: Fagkomiteen har hatt et utvidet møte med 
trenere fra de forskjellige lerduemiljøene. Hensikten med møtet var 
å diskutere sesongen 2016, samt å få avklart bruk av lokal 
trenerkompetanse inn mot enkeltutøvere. Ved at Løten JFF har tatt 
på seg NM i Compaq Sporting 2016, er alle NM på plass. Det er 
meget god påmelding til de approberte stevene, spesielt innen 
Nordisk Trap. Det er avholdt møte med sportssjefen. 
 
Fagkomité viltmål: Den årlige utvekslingen med britiske 
viltmålskyttere, er i år lagt til Norge. 
 
Fagkomite pistol: Fagkomiteen har avholdt møte og 
Fagkomitèkonferansen avholdes 4.-6. november 2016. NM 10m 
avvikles 30.april-1. mai med Mysen MSL som arrangør 
 
 
39.02 Orientering fra styremedlemmer 
Styremedlem Siri Vaggen Kanedal orienterte om utdelingen av 
Årets skyttersjel 2015 og jentesamlingen i Tromsø 12. mars 2016. 
Styremedlem Ole Henrik Gusland arbeider sammen med 
generalsekretæren om oppfølging av Fylkesmannens miljørapport 
for Løvenskioldbanen. Han er også medlem av 
breddemiddelutvalget og bidrar dessuten på ulike områder inn mot 
lerduemiljøet. 
Styremedlem Eli Enerstvedt har avtalt møte med utviklingssjefen i 
NSF vedrørende oppfølging av diverse utdanningsprosjekter. 
 
39.03 Orientering fra presidenten 
Presidenten orienterte om møte med varaordfører og leder av 
planutvalget i Bærum kommune. 
 
39.04 Orientering fra generalsekretæren 
Generalsekretæren orienterte om prosessen vedrørende 
ansettelse av idrettskonsulent. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40/15-16 Organisasjonsprosessen i NSF 
Organisasjonskomiteen består av Håvard Larsen (leder), NSFs 
arbeidsutvalg og toppidrettssjefen. Generalsekretæren er sekretær 
for komiteen. Komiteens leder har avholdt et innledende møte med 
komiteens medlemmer og det ble på styremøtet skissert en 
fremdriftsplan for arbeidet.  
Vedtak: Styret tar den fremlagte fremdriftsplanen til etterretning. 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

41/15-16 Godkjenning av budsjett 2016 
Styret vedtok på møtet i november 2015, de økonomiske rammene 
for fagkomiteene. Dette ved å fordele midler etter 
fordelingsnøkkelen og de frie midlene som følger av 
medlemskontingenten. NSF er videre for 2016 tildelt følgende 
økonomisk støtte fra OLT: 
Rifle kr. 1.100.000. – 
Lerdue: kr. 300.000,- 
SH rifle kr. 600.000. - 
SH pistol kr. 100.000. – 
I tillegg fikk 7 skyttere stipend fra OLT på til sammen kr. 590.000. - 
 
Den enkelte fagkomiteleder og generalsekretæren gikk igjennom 
postene i de ulike prosjektbudsjettene. Tildeling av post 2 
midler/rammetilskudd særforbund fra NIF forelå ikke og 
generalsekretæren la derfor til grunn et nøkternt estimat i sitt 
budsjettforslag. 
Vedtak: De framlagte budsjettforslagene godkjennes som NSFs 
budsjett for 2016.  
 

GS  

42/15-16 Status Løvenskioldbanen 
Generalsekretæren i samarbeid med styremedlem Ole Henrik 
Gusland, følger opp kontrollrapporten fra Fylkesmannens 
miljøavdeling. Det er berammet et møte med AS Løvenskioldbanen 
skytesenter 10. februar då. I forbindelse med reforhandling av 
leieavtalen, jf. sak nr. 31 og 32/15-16. 
Vedtak: Styret tar orienteringen fra presidenten og 
generalsekretæren vedrørende Løvenskioldbanen til etterretning. 

GS  

43/15-16 ISSF GA 2016 
Generalforsamlingen i ISSF avholdes i Moskva 1.-2. juli 2016. Det 
er ventet at forslag til ny «Constitution» for ISSF vil bli hovedsak på 
møtet. Valg står ikke på agendaen, men det skal oppnevnes 
medlemmer til komiteene. Det ble fremmet forslag om at styret 
innstiller Tom Lauritzen som medlem av pistolkomiteen i ISSF. 
Vedtak: Forbundsstyret innstiller Tom Lauritzen som medlem av 
pistolkomiteen i ISSF. 
 

JTBK, GS  

44/15-16 Forbundsstyrets møtedatoer 1. halvår 2016 og Forbundstinget 
2017 
Styret diskuterte dato for styrets møtet 1. halvår 2016, samt dato 
for Forbundstinget 2017. 
Vedtak: 
Styret avholder følgende møter 1. halvår 2016: AU-møte 29. 
februar, FS-møte 16. mars, AU-møte 26. mai, FS-møte 17. juni 
(Kretslederkonferanse 17.-18. juni) 
Videre planlegges det med å avholde Forbundstinget 2017 i tiden 
1.-2. april 2017 
 

GS  
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45/15-16 Eventuelt  
 
45.1 Oppnevning av Teknisk delegert (TD) til NM pistol 2016 
Fagkomité pistol fremmet forslag om oppnevning av teknisk 
delegerte (TD) til diverse NM i 2016. 
Vedtak: Helge Olden oppnevnes som TD til NM 10m og NM bane.  
Anders Dingstad oppnevnes som TD til NM felt og NM spesialfelt. 
Christian Hegstad oppnevnes som TD til NM PPC. 
45.2 Trener trinn 1, lerdue 
Lerdues representanter i styret fremholdt viktigheten av at det 
innen rimelig tid kommer på plass et godkjent trener 1 kurs i 
lerdueskyting. 
 

GS  
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