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22/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2, 16. juni 2017 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr.2, 16. juni 2017 godkjent 

FS  

23/17-19 Regnskapsrapport pr. juni 2017. Prognose for årsresultat 
Halvårsregnskapet viser et positivt årsresultat på kr. 220 680.-. 
Dette er en prognose basert på differansen mellom budsjetterte 
inntekter og kostnader etter justering av enkelte poster. 
Det ligger an til et underforbruk på en del større prosjekter, noe 
som ytterligere vil kunne forbedre resultatet. 
Vedtak: Styret tar det fremlagte halvårsregnskapet til orientering. 

AG  

24/17-19 Ansvar for internasjonale stevner som landskamper og 
nordisk mesterskap 
Det var tidligere de respektive fagkomiteene som hadde ansvaret 
for landskamper og andre internasjonale (nordiske) stevner som 
ikke ligger under Nordic Shooting Region (NSR). Det være seg 
feltlandskamp i pistol, Nordic Trap etc. Flere av øvelsene som 
f.eks. feltpistol, er i enkelte nordiske land organisert gjennom 
nasjonale forbund som ikke er medlem av ISSF. 
Det må avklares hvem som skal ha ansvaret for disse stevnene i 
nåværende organisasjonsstruktur. 
Vedtak: BIK skaffer oversikt over fremtidige stevner og fremmer 
forslag til neste styremøte. 
 

KE  

25/17-19 Ansvar for internasjonale stevner i Norge 
Det er en viktig målsetting for NSF å få avholdt internasjonale 
stevner i Norge. Dette både for å opprettholde arrangements-
kompetansen og for å få positivt fokus på skyteidretten. 
Neste år vil NSF arrangere Nordisk mesterskap for jr. (inkludert 
øvelser for sr.) og sannsynligvis også E-Cup 25m pistol og 
Skandinavisk landskamp innen FITASC. 
Styret diskuterte hvilke organisasjonsledd som skal ha ansvar for 
internasjonale stevnet i Norge i fremtiden. 
Vedtak: Styret vil arbeide langsiktig med mål om å arrangere 
internasjonale stevner i Norge. Det oppnevnes en ad hoc-komité 
som får i oppdrag å utrede muligheter og begrensninger. 
 

FS  

26/17-19 Evaluering av NSFs deltagelse i EM2017 
Styremedlem Ingrid Stubsjøen orienterte. Den norske troppen 
besto av 38 utøvere og 10 ledere/trenere. Logistikk og 
forberedelser til mesterskapet var bra, men resultatmessig ble det 
noe dårligere enn håpet. Det var svært vanskelige vindforhold på 
banene og enkelte skyttere var uheldig med tildelt standplass. 
De totale kostnadene er stipulert til ca. kr. 700 000.- 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

IS  

27/17-19 Status «Prosjekt forenkling Fellesreglementet og nasjonale 
regler» 
Visepresident Line Teppdalen orienterte om utvalgets 
sammensetning. Første milepæl er Skytterkonferansen 2018, hvor 
det legges opp til en bred og åpen debatt. Endringer i 
Fellesreglementet del I vil bli sak på Forbundstinget i mai 2019. 
Utvalget har første samling 22.-23. september. Temaene vil også 
bli tatt opp i et kretsledermøte 19. september 2018. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

LT  
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28/17-19 Oppsummering av avholdte NM 2017 
Styremedlem Kenneth Eikenes orienterte. Alle NM for 2017 er 
avholdt, med unntak for NM viltmål 100m og NM rifle 50/300m. 
BIK har vært til stede på samtlige NM. Det er mange dyktige 
arrangører og deltagerantallet har omtrent vært det samme som i 
2016, med unntak av NM dobbeltrap hvor det var få deltagere. 
For 2018 er det meste på plass når det gjelder NM for rifle og 
pistol. Det arbeides spesielt med å få på plass lerdue-
mesterskapene. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

KE  

29/17-19 Status prosjekt «Skyting.no» 
Det er foretatt en rekke endringer/forbedringer på forbundets 
hjemmeside. Det gjenstår imidlertid en god del, både med hensyn 
til rydding i kataloger, dokumentarkiv, layout etc. 
Det blir nye grensider og liveblogger fra samtlige NM heretter. 
Livevisning på TV (internett) vil bli vist for første gang under NM 
rifle 50m kommende helg. Fast stilling som redaktør for 
hjemmesiden og Skytternytt er lyst ut. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

GS  

30/17-19 Oppsummering kretsforespørselen 
Saken utsatt til neste styremøte 

GS  

31/17-19 31.1 Status Kombihallen  
Varamedlem Esten Murbreck orienterte. Norges Idrettshøgskole 
(NIH) mener at kombihallen vil kunne være operativ som 
skytebane i januar 2018, men ønsker selv å stå for 
oppgraderingen. Banen er meget viktig for NSF, både for 
landslagsskyttere og klubber i Oslo området. 
Vedtak: Esten Murbreck oppnevnes med ansvar for å arbeide med 
NIH i forhold til Kombihallen.  Han gis fullmakt til å forhandle på 
veiene av NSF. 
 
31.2 Sammenslåing særkretsene i Hedmark og Glåmdal 
Sammenslåing av de to skytterkretsene skal behandles på 
ekstraordinært kretsting i Glåmdal 5. oktober då. Hedmark 
Skytterkrets har et styrevedtak om saken. 
Vedtak: Forbundsstyret avventer resultatet av ekstraordinært 
kretsting i Glåmdal, før styret fatter vedtak. 
 

GS  
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32/17-19 Status Løvenskioldbanen 
32.1 50m Miniatyrbanen  
Det arbeides med å få på plass tegninger over nytt standplassbygg 
og et kostnadsoverslag for dette.  NSF har inngått avtale med Hille 
Melbye Arkitekter AS som også vil ivareta søknadsprosessen mot 
kommunen. Administrasjonen vil ha ansvar for dialogen med 
idrettsrådet, idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, politiet og 
søknad om spillemidler. Det vil tirsdag 5. september bli foretatt en 
befaring med fagpersoner både på 50m banen og pistolbanene 
(sak. 32.2). 
 
 
32.2 Pistolbanene  
Det er behov for å få en løsning med elektroniske skiver og nye 
standplasser på pistolbanene og presidenten er i dialog med de 
ulike aktørene. Det vil 14. september bli avholdt møte i 
samarbeidsutvalget for pistolbanene på Løvenskioldbanen. Det er 
viktig at alle miljøhensyn ivaretas i forbindelse med rehabilitering 
av anlegget. 

   
32.3 Avbøtende miljøtiltak  
 NSF er av Fylkesmannens miljøvernavdeling pålagt å kartlegge 
omfanget av utslipp av bly og tungmetaller fra banen, samt å 
foreslå avbøtende tiltak. Kravet om kartlegging er lukket og 
planene for tiltak er sendt Fylkesmannen til orientering. Det er 
avholdt forhåndskonferanse med Bærum kommune om tiltakene. 
Det gjenstår en avklaring med grunneier, noe som er en 
forutsetning for at tiltakene kan iverksettes. 
 
Vedtak: Styret ønsker at arbeidet med ny standplass på 50m 
miniatyrbanen og på pistolbanene, samt løsninger for elektroniske 
skiver i samarbeid med pistolklubbene fortsettes. Styret vil bli holdt 
oppdatert med hensyn til fremdrift både når det gjelder utvikling av 

banene og miljøtiltakene. 
 

GS  

33/17-19 Skytterkonferansen 2018 
Skytterkonferansen avholdes på Scandic Airport Hotell, 
Gardermoen i tiden 26.-28. januar 2018. Hjemmesiden vil til enhver 
tid bli oppdatert med hensyn til konferansen. Presidenten orienterte 
nærmere som status for program og logistikk. 
Vedtak: Tatt til orientering. Følgende priser deles ut på 
konferansen: Årets Skyttersjel, Årets Arrangør og Årets Klubb. 
 

HL, GS  

34/17-19 Signaturrett 
Generalsekretæren er gitt prokura, noe som også er registrert i 
Brønnøysundregistrene. Han bør i kraft av stilling, også gis 
signaturrett, slik at han bl.a. kan signere dokumenter som skal 
tinglyses. 
Vedtak: Generalsekretæren gis som daglig leder av forbundet, 
signaturrett alene 
 

GS  

35/17-19 Eventuelt 
Ingen saker behandlet under eventuelt 

  

 
AG 


