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10/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1, 8. mai 2017 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr.1, 8 mai 2017 godkjent 

FS  

11/17-19 Status Økonomi 
Den fremlagte regnskapsrapporten viste ingen større avvik i forhold 
til budsjett. Budsjettet tilsier et overskudd på kr 760 000,-, men det 
vil være nødvendig å justere prognosen på enkelte prosjekter når 
totalkostnadene knyttet til de større internasjonale stevnene 
foreligger. 
Vedtak: Styret tar status økonomi til orientering 

GS  

12/17-19 NM uke 
Forbundsstyret vedtok i sak. 4/17-19 å støtte ideen om en NM uke. 
På møtet i SFF 10. mai ble det imidlertid presentert et 
samarbeidsprosjekt mellom NIF, SFF og NRK om en felles NM-uke 
for sommeridretter allerede i 2018. I Sverige har et tilsvarende 
proesjet blitt en ubetinget suksess og det vil primo juli bli arrangert 

en studietur til Borås som er SM-veckans arrangør i 2017. 
Vedtak: Forbundsstyret ønsker at NSF blir en av idrettene som 
deltar på den felles NM-uken allerede i 2018 og ønsker videre at 
forbundet sammen med de andre aktørene er med på å 
videreutvikle konseptet. 
 

Hl, GS  

13/17-19 GP Compak Sporting på Rena (Åmot) i 2018 
FITASC forbundets Compak-kommisjon har ytret ønske om at 
Norge etablerer en FITASC konkurranse i Norge. Presidenten i 
FITASC er meget positiv til dette og det er nødvendig med en rask 
avgjørelse før aktuelle datoer blir opptatt av andrekonkurranser. 
Styremedlem Kenneth Eikenes hadde laget en saksutredning til 
styremøtet og orienterte videre om saken på styremøtet. 

Vedtak: Forbundsstyret støtter at det settes opp et slik stevne i 

Norge. BIK i samarbeid med forbundskontoret fremmer en formell 
søknad til FITASC om et Compak GP i Norge på et nærmere avtalt 
tidspunkt i 2018. 
Administrasjonen sjekker juridiske forhold knyttet til forsikringer og 
arrangørs ansvar 
 
 

KE, GS  

14/17-19 Prosess for oppdatering av nasjonale regler 
Forbundstinget 2017 vedtok i sak nr. 7.5, jf. 7.7, bestemmelser for 
fastsettelse av nasjonale regler. TK er vedtaksmyndighet for 
nasjonale regler, etter forslag fra BIK. Tingvedtaket er regulert i 
Fellesreglementet pkt.1.4.1. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

TL, GS  
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15/17-19 Prosjekt forenkling Fellesreglementet og nasjonale regler 
President Håvard Larsen la til styremøtet frem et notat om saken. 
Det er behov for en gjennomgående vask og forenkling av 
Fellesreglementet som følge av ny organisasjonsstruktur, innføring 
av SkytterAdmin og bruk av nye kommunikasjonskanaler. Videre 
må nasjonale regler harmoniseres. Det foreslås at det oppnevnes 
en prosjektorganisasjon under ledelse av visepresident Line 
Teppdalen. Denne får følgende mandat: 

 Fremme forslag til nytt helhetlig Fellesreglement 

o Del 1 skal fremmes for Forbundstinget i mai 2019 

o Del 2 & 3 skal fremmes for Forbundsstyret innen 

31.mai 2018 

 Fremme forslag til oppdaterte nasjonale regelverk 

o En "fellesdel" som dreier seg om klasseinndelinger 

etc. og vurdere denne inn som del av 

Fellesreglementet (del 1 eller 2) 

o Fremme oppdaterte forslag pr gren der utvalget 

ser dette formålstjenlig 

Vedtak: Forbundsstyret oppnevner en prosjektorganisasjon med 
mandat som beskrevet i notatet fra president Håvard Larsen og 
med visepresident Line Teppdalen som leder 
 

LT  

16/17-19 Sammenslåing av kretser 
Forbundsstyret diskuterte sammenslåing av kretser som følge av at 
enkelte fylker slas sammen/regionaliseres. NSF må uansett 
vurdere hvilken kretsstruktur som er mest formålstjenlig i fremtiden. 
Større organisatoriske endringer må behandles på forbundstinget, 
mens styret iht. NIFs lovnorm har hjemmel til å slå sammen kretser 
i form av enkeltvedtak. 
Vedtak: Styret vil starte en åpen prosess med evaluering av 
kretsstrukturen, med mål om å fremme forslag til Forbundstinget 
2019. 

FS  

17/17-19 50m riflebane på Løvenskioldbanen 
Alt arbeid på Løvenskioldbanen står på stedet hvil i påvente av 
politisk behandling av plansøknaden/godkjenning av 
reguleringsplanen. Uavklarte forhold knyttet til tiltak for 
støybegrensning og manglende avtale med grunneier, medfører at 
det ikke er realisme i de tidligere planene om Løvenskioldbanen 
som nasjonalanlegg for skyting. Samtidig er det nødvendig å 
oppgradere 50m riflebanen, både med hensyn til daglig trening for 
rifle og (fri)pistol skytterne, men også fordi dette er den eneste 
utendørs 50- banen i regionen som har kapasitet til å arrangere 
større stevner. 
I et notat fra president Håvard Larsen, ble det fremmet forslag til 
utvikling av 50m banen, samt forslag om opprettelse av et utvalg 
for å vurdere dette med nasjonalanlegg på nytt. 
Vedtak: Forbundsstyret vedtar forslagene om utvikling av 50m 
banen både på kort og lang sikt. Styret vedtar videre å oppnevne et 
utvalg med mandat om å vurdere eventuelle alternativer til 
Løvenskioldbanen som nasjonalanlegg, forutsatt at utvalget 
konkluderer med at det er et ønske om et nasjonalanlegg for 
skyting. 
 

GS  
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18/17-19 NIH og Kombihallen 
NSF inngikk siste gang en avtale med NIH om bruk av Kombihallen 
i 2014. Avtalen regulerte landslagenes bruk av banen og hadde i 
tillegg en egen løsning for noen prioriterte landslagsutøvere. I 
tillegg benyttet en rekke klubber banen fram til at denne ble stengt i 
forbindelse med ombygging på NIH. Kombihallen vil i løpet av 
inneværende år bli «tilbakestilt» som skytebane og det er viktig 
både for landslagsskytterne og for klubbene i området at banen er 
mest mulig tilgjengelig for skytterne. 
Leder av anleggsutvalget/BIK, Paul Otto Vatne, har nylig avholdt et 
møte med NIH og skrevet et notat til styret om status i arbeidet. 
Varamedlem Esten Murbreck vil i samarbeid med Vatne, se på 
muligheten for at Kombihallen også kan benyttes til pistolskyting. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

GS  

19/17-19 Oppdatering eksterne møteplasser 
Det ble foretatt en oppdatering av eksterne møteplasser hvor styret 
er involvert. 
Vedtak: Tatt til orientering 

FS  

20/17-19 Styrets møter 2. halvår 2017 
Styret diskuterte datoer for styrets møter resten av året. 
Vedtak: Det planlegges med følgende møter: 
4. september, telefonmøte. 
16. oktober, telefonmøte. Avholdes hvis nødvendig. 
24.-25. november. Styremøte. 

GS  

21/17-19 Eventuelt 
 
21.1 Ny oppnevnelse av medlem i Arrangemetsutvalget /BIK 
Vedtak: Leif Inge Turøy oppnevnes som medlem av utvalget 

  

AG 


