
 

Protokoll                        Møte nr.: 6/17-19 

Møte:  Styremøte i Norges Skytterforbund      Møtedato: søndag 28. januar 2018 kl. 1330-1600 

Sted:  Scandic Airport Hotell, Gardermoen  

Referent:   Arild Groven 

Deltakere: Håvard Larsen, Line Teppdalen, Esten Murbreck, Tom Lauritzen, Kenneth Eikenes 

Forfall: Annette Hovstø, Ingrid Stubsjøen 
Fra Adm.: Arild Groven. 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

54/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4, 24-25. november 
2017 
Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 4, 24.-25 november 2017 
godkjennes 

GS  

55/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte (telefonmøte) nr. 5, 3. 
januar 2018 
Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 5, 3. januar 2018 godkjennes 
 

GS  

56/17-19 Justert budsjett 2018 
Styret diskuterte og foretok enkelte justeringer i budsjettet for 2018. 
Dette bl.a. på bakgrunn av tildelingen av prosjektmidler og 
utøverstipend fra OLT for 2018, hvor tilskuddet fra OLT var mindre 
enn budsjettert. Sportssjefen hadde onsdag 24. januar møte med 
OLT, hvor forutsigbarhet på fremtidig støtte fra OLT var tema. 
Vedtak: Styret godkjenner det justerte budsjettet som NSFs 
budsjett for 2018 

GS  
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

57/17-19 NIF informasjonsmøte 24.01.2018 
Det ble orientert fra møtet, hvor presidenter og generalsekretærer i 
særforbundene og kretsledere og organisasjonssjefer i 
idrettskretsene var invitert. Enkelte idrettskretser og særforbund tok 
til orde for at idrettsstyret burde trekke seg, men de fleste så ut til å 
helle til den oppfatningen at styret kan sitte ut tingperioden. Det ble 
ikke diskutert tiltak med mål om å bedre omdømmet til NIF. 
Det forventes en debatt på NIFs ledermøte i mai 2018. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

HL  

58/17-19 NSR møte 26.01.2018 
Det ble orientert fra møtet i NSR som ble avholdt i forbindelse med 
Skytterkonferansen. Det ble bl.a. besluttet at Færøyane skal 
inviteres til å delta på Nordisk Jr. men at de ikke tas opp som 
medlem av NSR siden de ikke er medlem av ISSF. Det ble videre 
bestemt hvilke nye øvelser som skal tas inn som følge av 
regelendringene i ISSF, samt vedtatt at det opprettes en ny 
hjemmeside for NSR. Hjemmesiden vil inneholde statisk 
informasjon og hvert medlemsland vil få en egen administrator. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

HL, GS  

59/17-19 Nye ISSF-øvelser i 2018 
Styret diskuterte innfasing av nye øvelser nasjonalt som en 
konsekvens av at ISSF har innført nye øvelser. 
Vedtak: NSF vedtar de nye øvelsene på 10m luft og 10m mixed, 
gjeldende fom NM 10m 2018. Øvrige endringer vedtas på 
styremøtet i mai 2018. 

GS Umiddelbart 

60/17-19 Regler for utdeling av Kongepokalene i 2018 
Kongepokalene rulleres mellom grenene som følge av vedtak fattet 
på forbundstinget og da slik at pokalene i 2018 skal gå til pistol. 
Styret diskuterte kriteriene for tildeling, sett opp mot NM 10m og 
NM bane basert på innstilling fra TIK. 
Vedtak: Kongepokalene for 2018 tildeles beste resultat i pistol 
under NM 10m eller NM bane sett under ett. 

GS Umiddelbart 

61/17-19 Krav fra ISSF om endring av Anti-doping reglene 
ISSF krever at medlemslandene dokumenterer at de følger ISSFs 
anti-doping bestemmelser. Bestemmelsene er harmonisert med 
krav fra WADA. NSF benytter ISSFs regler og har også oversatt 
disse til norsk. Nasjonalt gjelder i tillegg regler gitt av ADNO/NIF, 
uten at det er noe direkte motstrid mellom disse. NSF mener at 
forbundet ligger godt innenfor kravene fra ISSF og vil gi 
tilbakemelding på dette. 

Vedtak: Tatt til orientering. GS følger opp ISSF. 

GS Umiddelbart 

62/17-19 Skytterkonferansen 
Styret foretok en foreløpig evaluering av skytterkonferansen. 
Deltagerne vil bli bedt om å gi sin tilbakemelding gjennom Quest-
back. 
Vedtak: Styret avventer tilbakemelding fra Quest- back 
undersøkelsen og vil legge denne til grunn ved planlegging av 
neste skytterkonferanse. 

FS Neste 
styremøte 
16.mars 

63/17-19 Eventuelt   

 
AG 


