
 

Protokoll                        Møte nr.: 1/17-19 

Møte:  Styremøte i Norges Skytterforbund      Møtedato: Mandag 8. mai kl. 1800-2000 

Sted:  Møtet ble avholdt som telefonkonferanse  

Referent:   Arild Groven 

Deltakere: Håvard Larsen, Line Teppdalen, Ingrid Stubsjøen, Kenneth Eikenes, Anette Hovstø, Esten Murbreck  
Forfall: Tom Lauritzen 
Fra Adm.: Arild Groven. 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

1/17-19 

 

 

 

 

Økonomi og regnskap 2017 
Generalsekretæren orienterte om budsjettprosessen, 
regnskapsrutiner og nøkkeltall for 2017. 
Budsjett 2017 ble vedtatt med de siste justeringer på styremøtet 2. 
mars 2017. Tildeling av spillemidler over post 2 og post 3 ble 
mottatt 21. april 2017 og budsjett 2017 prognose-justeres i henhold 
til faktisk tildeling. Det er så langt ikke påløpt kostnader større enn 

budsjettert. Styret vil få tilsendt månentlig regnskapsrapporter fom 

mai. 

Vedtak: Styret tar status økonomi og regnskap til 

orientering. 

 

 

 

GS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2/17-19 Referater og distribusjon 
Forbundsstyret foretok en gjennomgang av de møteplassene som 
styret er involvert i, og ble enige om hvem som deltar på de ulike 
arenaer, samt rutiner og ansvar for protokoller fra møtene.  
 
Vedtak: Styret vedtar den fremlagte oversikten. 
 

FS  

3/17-19 Oppnevne utvalgsmedlemmer BIK 
Leder av Breddeidrettskomiteen, Kenneth Eikenes, fremmet forslag 
til oppnevnelse av komitémedlemmer innen følgende utvalg: 

 Utvalg for anlegg, teknologi og infrastruktur 
(Anleggsutvalget) 

 Utvalg for arrangementer, reglement og dommere 
(Arrangementsutvalget) 

 Utvalg for informasjonsformidling 

 Utvalg for ungdom og rekruttering  

 Utvalg for utvikling og opplæring. 
 
Lederne av utvalgene ble valgt på Forbundstinget 2017. Utvalgene 
består i tillegg av 25 styreoppnevnte medlemmer. 
 
Vedtak: Styret oppnevner utvalgsmedlemmene i BIK i henhold til 
forslag fra Kenneth Eikenes. 
 

KE  

4/17-19 NM uke 
Tanken om å arrangere en NM-uke for NSFs bane-øvelser har 
vært fremmet i flere ulike sammenhenger, uten at det er gjort en 
reell vurdering av muligheter og begrensninger. 
Formålet med en NM- uke for baneøvelsene er: 

 Skape engasjement for breddeidretten 

 Skape grunnlag for rekruttering 

 Bedre forståelsen og samholdet på tvers av grenene 

 Skape en arena forpresse og omtale 

 Skape en arena for leverandører og sponsorer 

Styret diskuterte bl.a. omfang mht. øvelser og mulig tid og steder 

for arrangementet, da uten å konkludere på dette allerede nå. 

 

Vedtak: Forbundsstyret støtter ideen om en NM-uke og ber om at 
saken utredes videre, i første omgang ved at det sendes et 
høringsnotat til skytterkretsene 
 

 

HL, GS  
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

5/17-19 Håndbok for skytterkretser 
Presidenten la fram forslag til versjon 1 av Enkel håndbok for 
skytterkretser. Håndboka er ment å være et verktøy i kretsenes 
daglig arbeid og vil således være et levende dokument som stadig 
må utvikles og vedlikeholdes. Håndboka var oppdatert etter møtet 
med kretslederne 26. april då. 
 
Vedtak: Den vedlagte håndboka godkjennes som versjon 1 av 
Håndbok for skytterkretser.  Administrasjonen har ansvaret for å 
vedlikeholde håndboka. 
 

GS  

6/17-19 Kretsledermøte 26. april 2017 
Kretsledermøtet ble gjennomført som en telefonkonferanse og 13 
skytterkretser deltok. Presidenten hadde laget et referat fra møtet 
som ble gjennomgått på styremøtet 
 
Vedtak: Referatet fra møtet med kretslederne 26. april 2017 tas til 
etterretning. 

FS  

7/17-19 Prosjekt skyting.no 
Presidenten la fram forslag til Prosjekt skyting.no. NSF har løftet 
seg vesentlig innen digitalisering gjennom utvikling og 
implementering av SkytterAdmin. Det er behov for et tilsvarende 
prosjekt i 2017 for skyting.no. Det opprettes en prosjektgruppe 
under ledelse av informasjonsutvalget og det er viktig at 
prosjektgruppen knytter til seg nødvendige fagressurser. 
 
Vedtak: Styret tar forslag til Prosjekt skyting.no til etterretning. 
Generalsekretæren legger, etter innspill fra informasjonsutvalget, 
frem et budsjett for prosjektet. 

GS  

8/17-19 Oppdatering eksterne møteplasser 
NSF sentralt er involvert på en rekke eksterne møteplasser, både 
nasjonalt og internasjonalt. Presidenten hadde til styremøtet laget 
en oversikt over disse. Det vil til styremøtene bli gitt en kort 
oppdatering om status for de ulike møteplassene. 
 
Vedtak: Oversikten over eksterne møteplasser tas til etterretning 
med de korrigeringer som fremkom på styremøtet. 

HL  

9/17-19 Eventuelt 
9A Oppnevning av 2 utvalg direkte underlagt styret for 
perioden 2017-2019. 
 
Appellutvalget for NM 
Vedtak: Appellutvalget for NM i tingperioden 2017-2019 består av 
Helge Olden (pistol) leder, Helge Stubberud (rifle), Per Bjørnar 
Moen (lerdue) og Line Teppdalen (viltmål) 
 
Elektronikkutvalget  
Vedtak: Elektronikkutvalget for tingperioden 2017-2019 består av 
Helge Olden (leder) og Rune Sørlie. 
 
9B Innspill neste styremøte 
Presidenten fremmet et innspill til agendaen for neste styremøte 
som vil bli avholdt 16.-17. juni 2017 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
9C Informasjon fra styremedlemmer 
Det ble gitt en muntlig informasjon fra styremedlemmene 
 

GS  

 
AG  


