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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

90/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8, 26.-27. mai 2018  
 
Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 8, 26.-27.mai 2018 
godkjennes 

GS  

91/17-19 Løvenskioldbanen utvikling 
Styret diskuterte ulike muligheter for fremtidig utvikling av 
Løvenskioldbanen. Det er utarbeidet planer for støydempingstiltak 
på flere av banene, og forbundet vil sørge for at det blir søkt om 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og spillemidler for 
finansiering av tiltakene i 2019. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

GS  

92/17-19 Status økonomi 
Endring med hensyn til tidligere praksis når det gjelder 
periodisering av enkelte inntekter, medfører at resultatet for 2018 
blir bedre enn tidligere lagt til grunn. Samtidig vil både arbeidet 
med pålagte miljøtiltak på Løvenskioldbanen og nødvendig 
oppgradering av forbundets 50m bane medføre større 
kostnadsøkninger. 
Det vil også påløpe ekstra kostnader på Nordisk mesterskap 2018. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

GS  



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

93/17-19 Nordisk mesterskap 2018 
Det er påmeldt 225 deltagere til stevnet og styret ble gitt oppdatert 
informasjon om time-table, teknisk møte og dommerlister. 
Organisasjonskomiteen er i rute. Det er en utfordring at forbundet 
må hente inn dommere og annet nøkkelpersonell fra andre steder 
ved større arrangement på Østlandet. 
Vedtak: Tatt til orientering 

HL, GS  

94/17-19 Prosess forbundstingsaker til behandling i styremøtet 
november 
Forbundstinget avholdes 4.-5. mai 2019 og da slik at 
Skytterkonferansen gjennomføres fredag 3. mai. Frist for å fremme 
forslag er iht NSFs lov, 10 uker før tinget. Styret diskuterte 
prosessen med behandling av de forslagene som styret selv vil 
fremme for tingbehandling. 
Vedtak: Forbundsstyret har som mål å behandle styrets forslag på 
styremøtet i november. Dette gjelder bl.a. Fellesreglementet del I,  
BIK og kretsstrukturen. 

 

GS  

95/17-19 Info fra Teknisk komite (TK) og Toppidrettskomiteen (TIK) 
95.1 TK 
Styret har mottatt en tilleggsrapport fra TD under NM felt 
Vedtak: Styret vil behandle saken 
95. 2 TIK 
TIK understreket viktigheten av at arrangører legger resultater inn i 
Skytteradmin. 
 

FS  

96/17-19 Eventuelt 
96.1 Evaluering etter NM finaler 25m pistol 2018 
Styremøtet ble avholdt i forbindelse med NM 25m og styret 
foretok en kort, muntlig evaluering av finalene, herunder NRKs 
sendinger fra finalene. 
 

FS  

 


