
 
Protokoll                        Møte nr.: 7/17-19 
Møte:  Styremøte i Norges Skytterforbund      Møtedato: Fredag 16. mars 2018 kl. 1700-2100 

Sted:  Scandic Ørnen Hotell, Bergen  

Referent:   Arild Groven 
Deltakere: Håvard Larsen, Line Teppdalen, Tom Lauritzen, Kenneth Eikenes, Ingrid Stubsjøen, Annette Hovstø 
Forfall: Esten Murbreck 
Fra Adm.: Arild Groven. 
  

   
 
Saksliste 
 
 
Sak 64/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 6, 28. januar 2018  
Sak 65/17-19 Regnskap 2017-status 
Sak 66/17-19 TIK-NM arrangement 2018-regelendringer/Skytterlandslaget 
Sak 67/17-19 BIK-NM arrangement-regelendringer 
Sak 68/17-19 Skytterkonferansen 2018-evaluering 
Sak 69/17-19 Fellesreglementet og nasjonale regler 
Sak 70/17-19 Våpenloven og ny våpenforskrift 
Sak 71/17-19 Løvenskioldbanen 
Sak 72/17-19 Nordisk 2018 
Sak 73/17-19 Eventuelt 
 
 
 
 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

64/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 6, 28. januar 2018 
Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 6, 28. januar 2018 
godkjennes 

GS  

65/17-19 Regnskap 2017-status 
Årsregnskap 2017 vil bli revidert i slutten av april for så å 
styrebehandles på styremøtet i mai 2018. Generalsekretæren la 
fram avdelingsregnskapet med kommentarer på de største 
avvikene i forhold til budsjett. En økning i offentlige tilskudd og 
inntekter medfører at årsresultatet bli bedre enn det som ble lagt til 
grunn i budsjettet for 2017.  
Vedtak: Tatt til orientering 

GS  

66/17-19 TIK-NM arrangement 2018 regelendringer/Skytterlandslaget  
Orientering fra TIK: De engasjerte trenerne er i god gjenge.  Det vil 
i april bli en gjennomgang av rutiner rundt uttak sett opp mot 
påmeldinger og krav fra internasjonale arrangører. Tik har tatt ut 2 
personer til internasjonalt trenerkurs. Resultatet fra EM 10m ble 
som ventet. Forbundet mangler klare rutiner på føring av 
internasjonale resultater. 
Vedtak: Tatt til orientering. Forbundskontoret lager regler for 
innsending og registrering av internasjonale resultater 
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67/17-19 BIK-NM arrangement-regelendringer 
Orientering fra BIK: Det ble Informert om status NM og antall 
terminfestede stevner i forhold til i 2017. NM feltpistol og 
spesialpistol 2019 er tildelt Buskerud skytterkrets. 
Ungdomsutvalget avholder ungdomssamling i mai/juni på Elverum. 
NM pistol bane/NM-veka går i uke 33 mandag til lørdag og med 
sending av finalene i silhuett og sportspistol på NRK. 
Det er avdekket noen utfordringer i Skytteradmin 
Vedtak: Tatt til orientering. BIK foreslår tiltak for å få opp arbeidet 
med Skytteradmin. 
 

KE  

68/17-19 Skytterkonferansen 2018-evaluering 
Forbundsstyret diskuterte resultatet fra den utsendte Quest backen 
og de tilbakemeldingene som ble gitt under konferansen. 
Tilbakemeldingene ligger på NSFs hjemmeside og ble også 
diskutert på kretsledermøte /telco 5. mars 2018. 
Vedtak: Styret tar innspillene til etterretning og vil ta disse med seg 
til neste Skytterkonferanse og videre i arbeidet med regelendringer. 
 

FS  

69/17-19 Fellesreglementet og nasjonale regler 
Reglemetsutvalget orienterte om arbeidet med endringer i 
Fellesreglementet og nasjonale regler. 
Videre prosess vil være at informasjon om forslagene legges ut 
med svarfrist etter påske. Målet er at komplett forslag til nytt 
Fellesreglement lages innen 1. mai, med vedtak i styremøtet 26.-
27. mai 2018. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

TL 
GS 

 

70/17-19 Våpenloven og ny våpenforskrift 
Våpenloven ble enstemmig vedtatt av Stortinget 8. mars. Styret 
gikk gjennom de viktigste endringene som har konsekvenser for 
NSFs skyttere. Et sammendrag av lovendringene er også lagt ut på 
forbundets hjemmeside. Justisdepartementet har startet arbeidet 
med ny våpenforskrift, men det er usikkert når denne vil foreligge. 
NSF og de andre skytterorganisasjonene vil følge arbeidet med ny 
forskrift og forskriften vil også bli sendt på høring før den vedtas. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

GS  

71/17-19 Løvenskioldbanen 
Det ble 13. februar avholdt møte med leietagerne på 
Løvenskioldbanen. På møtet ble det orientert om resultatet av 
forhåndskonferansen med Bærum kommune vedrørende ulike 
tiltak for rehabilitering og miljøforbedring av de forskjellige banene. 
Det må reforhandles avtaler med pistolklubbene, OSS vedr 
viltmålbanene og DFS-lagene. 
Vedtak: Tatt til orientering 

GS  

72/17-19 Nordisk 2018 
Bulletin #1 sendes ut før påske. Her vil det bl.a. bli informert om 
hotellpriser, påmeldingsavgifter, transport og hvilke øvelser som 
skal skytes under mesterskapet. Det vil også bli sent ut 
preliminære påmeldingsskjema med fris 23. april 18, slik at 
organisasjonskomiteen få et mer konkret grunnlag for den videre 
planleggingen. 
Vedtak: Tatt til orientering 

HL 
GS 

 

73/17-19 Eventuelt 
74.1.Paraskyttere og klassifisering.  
Forbundskontoret følger opp 
74.2 Konstituering ungdomsutvalget 
Adam Rinden oppnevnes som nytt medlem i 
ungdomsdomsutvalget 

GS  
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