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88/15-16 

 

 

 

89/15-16 

 
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11, 25 november 
2016 
Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 11, 15 november 2016 
godkjennes 
 
Referat og orienteringssaker 
 
89.01 Orientering fra fagkomiteene 
Fagkomité rifle: Fagkomiteen orienterte om de viktigste 
regelendringene fra ISSF som angår rifle og om debatten rundt 
forslag til nye OL-øvelser. Arrangører til NM 2017 er på plass, men 
så langt er det ikke landet noen arrangører for 2018. 
Tilbakemelding fra flere klubber går på at NM har blitt svært 
krevende å arrangere og mange kvier seg derfor for å ta på seg 
mesterskapet. 
 
Fagkomité lerdue: Det arbeides med nye regler for Nordic Trap. 
Fagkomiteen vil avholde ett komitémøte før forbundstinget. 
 
 
Fagkomite pistol: Det er nå arrangører til alle NM i 2017.Tre 
pistolskyttere er klare for å delta på kvalifisering i Region Nord til 
EYL 2017. Det er avholdt et nordiske møte hvor regelverket for 
Nordisk feltmesterskap var tema. Her ble det vedtatt enkelte 
justeringer i reglementet. Norge skal i år arrangere landskampen i 
luftpistol. Det er brukt mye tid på opprydding i forhold til nye 
dataløsninger. 
 
 
89.02 Orientering fra styremedlemmer 
Visepresident Tom Lauritzen orienterte fra WC i paraskyting i 
Dubai og kort om debatten i ISSF i forbindelse med nye OL-
øvelser. 
Styremedlem Ole Henrik Gusland var leder for skyterne under GP 
på Kypros. Han orienterte om arbeidet med trener 1 kurs for lerdue 
og om arbeidet med miljøtiltak på Løvenskioldbanen. 
Styremedlem Stein Roger Stamnestrø orienterte om NM 10 pistol 
som skal arrangeres i Mysen. 
 
89.03 Orientering fra presidenten 
Forbundet er godt fornøyd med den økonomiske støtten fra OLT 
for 2017 og det skal bli spennende å se resultatene av satsingen 
på ett felles skytterlandslag. 
 
89.04 Orientering fra generalsekretæren 
Generalsekretæren orienterte fra møtet i NIFS arbeidsgruppe for 
Helse og Sikkerhet 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

90/15-16 Justert budsjett 2017 
Budsjett 2017 ble godkjent på styremøtet 15. november 2016, men 
det er nødvendig å justere budsjett for toppidrett som følge av 
tildelingen fra OLT. Videre må budsjettene til fagkomiteene også 
justeres noe. 
Vedtak: Styret godkjenner de fremlagte forslagene til justert 
budsjett for 2017 

GS 
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91/15-16 Endring Fellesreglementet 
Forbundskontoret er gitt fullmakt til å endre Fellesreglementet del II 
som følge av tidligere styrevedtak.  
Fellesreglementet del I vil måtte endres som følge av ny 
organisasjonsstruktur. Dette vil inngå som en del av 

tingdokumentene. Generalsekretæren orienterte om status i 

arbeidet med nytt Fellesreglement. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

GS  

92/15-16 Status Løvenskioldbanen 
Styremedlem Ole Henrik Gusland og generalsekretæren orienterte. 
Rapport med beskrivelse av tiltaksplan ble sendt Fylkesmannens 
miljøvernavdeling i januar. Videre er det fremmet søknad om 
forhåndskonferanse til Bærum kommune. 
Vedtak: Tatt til orientering 

OHG, GS  

93/15-16 Innkomne forslag Tinget 2017 
Det var innen fristen fremmet fire forslag fra kretser og klubber. To 
av forslagene er trukket etter at forbundet har lovet å iverksette 
forslagene uavhengig av tingvedtak. Arbeidsutvalget foreslår at 
styret ikke støtter de to gjenværende forslagene. 
Vedtak: Styret støtter ikke de innkomne forslagene til Tinget 2017 

GS  

94/15-16 Tildeling Hederstegn 
Tildeling av NSFs hederstegn kan skje til tillitsvalgte som en 
belønning for særlig fremragende innsats i forbundets sentrale 
ledd. Reglene for tildeling av hedersbevisninger er regulert i 
Fellesreglementet del I. 
Ordenskansler Unni Nicolaysen var til stedet under styrets 
behandling av saken. 
Vedtak: Styret tilder hederstegn i gull til Knut Trulsrud og Helge 
Stubberud. 
Videre tildeler styret plakett til følgende personer: Gunnar Filtvedt, 
Kenneth Eikenes, Ole Henrik Gusland, Gyda Ellefsplass Olssen og 
Lise Wold. 

GS  

95/15-16 Årsregnskap 2016 
Styret gikk gjennom Årsregnskap 2017 med noter og balanse. 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 751 430. Etter disponering 
av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret 
med kr. 551 430.  
Det positive resultatet skyldes i hovedsak underforbruk i de fleste 
fagkomiteene, samt noe økte inntekter i form av 
momskompensasjon. 
Vedtak: Det fremlagte årsregnskapet godkjennes som 
Årsregnskap 2016 for Norges Skytterforbund. 

GS  

96/15-16 Kongepokalen 2017 
Forbundet blir årlig tildelt to kongepokaler, som er tingvedtatt å 
skulle rulleres mellom grenene. Kongepokalene for 2017 går til  
rifle og fagkomiteen hadde til styremøtet skrevet et notat om 
kriteriene som legges til grunn for tildelingen. 
Vedtak: Tatt til orientering 

GEO GS  

97/15-16 Tingdokumenter 2017 
Generalsekretæren orienterte om status vedrørende 
tingdokumentene. Forbundskontoret vil ferdigstille dokumentene og 
sender disse fortløpende til styret for godkjenning. 
Tingdokumentene vil bli lagt ut på hjemmesiden og videre sendt 
elektronisk til kretsene 10. mars 2017. 
Vedtak: Tas til etterretning 

GS  
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98/15-16 Eventuelt 
 
98.1 Ny Sikkerhetsregel 
Det blir en selvmotsigelse hvis en person som av politiet nektes å 
erverve våpen, eller får sine våpen inndratt, forsetter å drive 
organisert skytetrening med klubbvåpen. Styret ønsker å lukke 
denne muligheten, ved å tilføre en ny bestemmelse i forbundets 
sikkerhetsregler, jf. Fellesreglementet pkt. 2.1.2. Styret er klar over 
at personvernhensyn tilsier at klubbene vanligvis ikke får melding 
fra politiet om f.eks. tilbakekall av våpenkort, men finner det likevel 
påkrevd at forbundet gjør det som er mulig innen eget lovverk og 
reglement. 
Vedtak: Følgende bestemmelse tas inn i Fellesreglementet pkt. 
2.1.2. 
 

Klubbmedlemmer som av politiet ikke anses som skikket til å 

erverve våpen, eller som av sikkerhetsmessige grunner har 

fått inndratt sine våpen eller tilbakekalt sine våpenkort, kan 

ikke delta i klubbenes organiserte treninger eller 

konkurranser. 
 
 

GS 

 

 

 

 


