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46/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i januar 2016 

Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 6, 27. januar 2016 
godkjennes 

 

   

    

47/15-16 Referat og orienteringssaker 
47.01 Orientering fra fagkomiteene 
Fagkomité rifle: Det ble orientert om trenerkabalen. Meget gledelig 
med gode resultater under EM 10m i Ungarn, hvor det ble sølv til 
Malin Vesterheim og finaleplass og kvoteplass til Ole Magnus 
Bakken.  SH-skytteren Paul Aksel Johansen tok bronse øvelsen 60 
skudd liggende (luftrifle) under WC i Bangkok. 
 
Fagkomité lerdue: Lerduesesongen har startet for alvor med en 
rekke stevner i inn- og utland. Det er avholdt et utøvermøte for de 
olympiske øvelsene, hvor også landslagstrener, sportssjef og OLT 
var til stede. Det er gjort avtale med lokale trenere som skal støtte 
langslastreneren i arbeidet. 
 
Fagkomité viltmål: Hele viltmålmiljøet gleder seg over at Espen 
Teppdalen Nordsveen ble Europamester for junior i øvelsen 10m 
viltmål. 
 
Fagkomite pistol: Fagkomiteen arbeider med å lage enkelte 
retningslinjer for landslagsutøvere. Dette i samarbeid med 
sportssjefen. NM 10m som avholdes i Mysen 30. april, er i rute. 
 
 
47.02 Orientering fra styremedlemmer 
Visepresident Tom Lauritzen rapporterte fra WC for 
funksjonshemmede i Emiratene og orienterte om mulighetene som 
ligger i ulike datastøtteløsninger for Forbundet. 
Styremedlem Siri Vaggen Kanedal orienterte om at 
jentesamlingen i Tromsø er avlyst pga. liten deltagelse, men at det 
vurderes å legge en samling til Oslo. 
Styremedlem Ole Henrik Gusland har deltatt på befaring på 
Løvenskioldbanen i forbindelse med kartlegging av bly- og 
tungmetaller. Han har også ferdigstilt en IKT-mappe for banen. 
Videre arbeider han med trenerkurs trinn I for lerdue, samt at han 
arbeider inn mot fagkomiteen i forbindelse med ny langtidsplan. 
Styremedlem Eli Enerstvedt ser på muligheten for å utvikle trener 
I kurs i viltmål i samarbeid med det arbeidet som gjøres på lerdue. 
 
47.03 Orientering fra presidenten 
ISSF har sendt ut forslag til ny Constitution. Forslaget ser generelt 
bra ut og det er positivt at ISSF endelig involverer medlemslandene 
i arbeidet. Det vil i løpet av høsten bli avholdt et møte i Nordic 
Shooting Region, hvor de nordiske landene bl.a. skal samkjøre 
sine synspunkter på saker til ISSFs Generalforsamling som finner 
sted i Moskva 1.-2 juli 2016. Videre vil EUs våpendirektiv bli tema 
på møtet. 
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48/15-16 Organisasjonsprosessen i NSF 
Håvard Larsen orienterte om organisasjonsprosessen og la også 
frem en fremdriftsplan for arbeidet. Det er viktig med bred 
involvering fra hele organisasjonen for å sikre gode innspill fra de 
ulike aktørenes ståsted. Det vil bli fremmet anbefalinger til 
Arbeidsutvalget (AU), slik at AU får et grunnlag til å fremme 
konkrete forslag til styremøtet 17. juni 2016. Det er viktig at de 
mest sentrale forslagene også tas opp til debatt på 
Kretslederkonferansen. 
Vedtak: Styret tar den fremlagte orienteringen til etterretning. 

 FS, GS 

 

 

49/15-16 Kongepokalen 2016 
Kongepokalene 2016 skal iht. den tingvedtatte rulleringsplanen gå 
til viltmål. Da det ikke vil være nok deltagere i de ulike NM-
øvelsene til at Kongepokalene kan deles ut, må pokalene for 
inneværende år deles ut til beste resultat under NM, uavhengig av 
gren. 
Vedtak: Det oppnevnes et Kongepokalutvalg under ledelse av 
visepresident Tom Lauritzen. Utvalget skal bestå av en 
representant fra hver fagkomité og utvalget får mandat til å vurdere 
besteresultat fra NM og videre på denne bakgrunn å tildele 
Kongepokalene for 2016. 
 

TL  

50/15-16 Regnskap 2015 
Regnskap 2015 var ikke ferdig til styremøtet, da Idrettens 
regnskapskontor har måttet prioritere de særforbundene som har 
Forbundsting i 2016. Det beste var imidlertid ført og 
generalsekretæren la fram et estimat på et overskudd på ca. 
1 200 000,-. Resultatet er vesentlig bedre enn budsjettert, noe som 
bl.a. skyldes økte tilskudd av spillemidler over post 2, 
momskompensasjon og økte annonseinntekter fra Skytternytt. 
Videre vil de fleste fagkomiteene få et underforbruk, samt at det er 
reduserte lønnskostnader som følge av at sportssjef ble tilsatt først 
i 2016. 
Vedtak: Styret tar generalsekretærenes økonomiske 
statusgjennomgang til orientering. Årsregnskap 2015 legges frem 
for godkjenning på det kommende styremøtet. 

GS  

51/15-16 Løvenskioldbanen 
Asplan Viak har på oppdrag fra NSF, laget en handlingsplan for 
kartlegging av bly- og tungmetaller. Når kartlegging er foretatt, skal 
det også lages forslag til avbøtende tiltak. Arbeidet er ventet 
avsluttet før sommeren. 
Vedtak. Styret tar handlingsplanen fra Asplan Viak til etterretning. 

JTBK, GS  

52/15-16 Søknad om opprettelse av ny skytterkrets 
NSFs rifleklubber i Østfold hadde fremmet søknad om å få opprette 
egen skytterkrets. Begrunnelsen er i hovedsak at en egen krets i 
større grad vil bidra til en positiv utvikling av riflemiljøet i Østfold. 
Det er ingen lovmessige hinder for å endre kretssammensetningen 
i en særkrets. 
Vedtak: Styret har startet en organisasjonsprosess hvor hele NSF 
evalueres, herunder kretsene. 
Det er derfor ikke formålstjenlig å ta stilling til søknaden, før 
organisasjonskomiteens anbefalinger foreligger. 
Styret vil imidlertid at rifleklubbene i Østfold involveres i prosessen. 
Videre ønsker styret en dialog med rifleklubbene og kretsstyret 
med mål om å forbedre samarbeidet i kretsen. 
 
 

GS  
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53/15-16 Eventuelt  
53.1 Styrets møter 
Neste styremøte avholdes fredag 17. juni i forkant av 
Kretslederkonferansen, men det vurderes alternativt også med et 
styremøte torsdag 19. mai 2016. 
 

GS  

AG 


