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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

122/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11/17-19  

Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 11, 24.-25. november 

2018 godkjennes. 
 

GS  



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

123/17-19 Regnskap 2018-status 

Det ble lagt fram en foreløpig prognose får årsresultatet. 

Regnskap 2018 er ikke ført ferdig, men vil foreligge til 

styremøtet i mars 2019. Fra og med 2018 inntektsføres all 

forbundskontingent samme år som den innbetales. Dette 

medføre at det regnskapsmessig framkommer en inntekt som 

for 2018 er NOK 3 mill. større enn vanlig. 

Vedtak: Status regnskap 2018 vedtatt med styrets kommenter 

til beretningen for 2018. Årsregnskap 2018 legges fram til 

styremøtet 26. mars 2019. 

GS 19.03.2019 

124/17-19 Toppidrettsplan 2019 

TIK la fram Toppidrettsplanen for 2019. Planen er forankret i 

de målsettinger og verdier som fremkommer i den vedtatte 

langtidsplanen for tingperioden. 

Hovedmålsetting er at norske skyttere skal hevde seg på 

internasjonalt toppnivå, både individuelt og som lag i de 

olympiske og paralympiske øvelser. 

Vedtak: Toppidrettsplan 2019 godkjent. 

IS  

125/17-19 Budsjett 2019 

Styret diskuterte det framlagte avdelingsbudsjettet for 2019. 

Det vil kunne bli nødvendig å justere budsjettet når endelig 

tildeling fra OLT og NIF foreligger. 

Vedtak: Forbundsstyret vedtok det framlagte 

budsjettforslaget, men økte bevilgningen til BIKs 

breddeaktivitet med NOK 1 mill. Videre ble de 

budsjettmessige kostandene til medlemsregisteret økt med 

NOK 500 000,-. 

GS 19.03.2019 

126/17-19 Tingsaker 

Styret vil fremme forslag i følgende saker til Forbundstinget 

2019: 

• Endringer i Fellesreglementet del I 

• Kretsenes oppgaver 

• Sammensetning BIK 

• Langtidsplan/langtidsbudsjett 

• Løvenskioldbanen 

 

Styret diskuterte forsalgene, som vil bli endelig vedtatt 

samtidig som styret vedtar sin innstilling til innkomne forsalg 

på styremøtet i mars. 

Vedtak: Både styrets forsalg og innkomne forslag legges ut 

på NIFs hjemmeside etter at styret har behandlet disse på 

neste styremøte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2019 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

127/17-19 Løvenskioldbanen 

Tiltaksplan for å begrense forurensning fra lerduebanen ble 

sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen fristen. 

Nødvendig dokumentasjon på kostnader knyttet til 

gjenoppbygning av tak over skivene på pistolbanene er sendt 

Frende Forsikring. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

GS  

128/17-19 Sponsorkonsept 

Det ble, basert på styrets diskusjon under sak nr. 114/17-19, 

lagt fram forslag til rammer for et sponsorkonsept for NSF. 

Vedtak: Styret er enig i hovedinnholdet i forslaget, men 

understreker at det her er snakk om et sponsorat for NSF og 

at eventuelle sponsormidler skal disponeres av styret. 

 
 
 
 
GS 

 

129/17-19 Engelsk Sporting 

Det var fremmet forslag om at NSF skal ta opp Engelsk 

Sporting som ny lerdueøvelse. 

Vedtak: Engelsk Sporting tas opp som ny øvelse i NSF. 

BIK får ansvaret for oppfølging. Øvelsen må godkjennes av 

POD, før det sendes søknad om medlemskap i CPSA.  

 
 
 
KE 
 
GS 

26.03.2019 

130/17-19 Norges Cup 

Styret ønsker at det skal innføres Norges Cup i flere grener 

og øvelser. 

Vedtak: BIK arbeider videre med saken og vedtak fattes 

senere. 

 
KE 

26.03.2019 

131/17-19 Integrering av SH 1-øvelser i åpne stevner 

Det er fra utøvermiljøet ytret ønske om full integrering av 

SH1 skyttere i åpne nasjonale stevner. For rifle omfatter dette 

SH1 stående. 

Vedtak: Saken utredes nærmere før vedtak fattes. 

 
 
 
 TL 

26.03.2019 

132/17-19 Nye rifleøvelser 

Kisen MSL har fremmet forslag om innføring av nye 

rifleøvelser, med mål om økt rekruttering og deltagelse i 

NSFs riflestevner. 

Vedtak: Forslagene oversendes BIK for utredning. BIK 

kommer, hvis nødvendig, tilbake til styret med saken. 

 
 
 
 
KE 

 

133/17-19 Høring ny langtidsplan NIF 

Langtidsplanen skal behandles på Idrettstinget i mai 2019 og 

det er sendt ut en høringsdokument. Line Teppdalen hadde til 

styremøtet laget et notat med kommentarer til 

høringsdokumentet. 

Vedtak: NSF sender et høringssvar til NIF. 

 
 
 
LT 

 

 

07.02.2019 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

134/17-19 Target sprint 

Det foreslås å starte et prøveprosjekt med target sprint i 

utvalgte klubber i løpet av 2019. 

Forbundskontoret søker å få tiltaket finansiert med 

prosjektmidler fra NIF, fortrinnsvis over post 3. Basert på 

erfaringer fra prosjektet, fremmes det eventuelt senere et 

vedtaksforslag til styret om innføring av target sprint som ny 

øvelse i NSF. 

Vedtak: Forbundskontoret får i oppdrag å gjennomføre 

prøveprosjektet. 

GS  

135/17-19 Hederstegn  

Buskerud Skytterkrets har fremmet forslag om tildeling av 

NSFs plakett til Dag Kristiansen. 

Vedtak: Styret tildeler forbundets plakett til Dag Kristiansen. 

GS  

136/17-19 Tinget og Skytterkonferansen 2019 

Styret diskuterte status for Skytterkonferansen og 

Forbundstinget 2019. Innkalling til Forbundstinget skal 

sendes ut senest 10 uker før Tinget. Innkallingen vil også bli 

gjort tilgjengelig via kalenderfunksjonen på NSFs 

hjemmeside. 

Vedtak: Tatt til orientering. BIK arbeider videre med 

programmet til Skytterkonferansen. 

KE, GS 28.02.2019 

137/17-19 Lovendringer NIF 

NIF har sendt ut et omfattende høringsnotat vedrørende 

lovendringer som skal behandles på Idrettstinget 2019. 

Dokumentet er også sendt til NSFs lovkomite. Det er få 

materielle endringer som vil kunne få direkte innvirkning på 

NSFs organisasjon og aktivitet. 

Vedtak: Tatt til orientering 

GS  

138/17-19 Info fra komiteer og adm 

Generalsekretæren orienterte om personalsituasjonen i 

forbundet. 

 
GS 

 

139/17-19 Eventuelt 

139.1 Kretsting 2019 

Styret ønsker å være til stede på flest mulig kretsting 

Det lages en presentasjon som styret kan benytte under 

kretstingene 

139.2 Feltpistol og digitalisering 

Forbundet støtter det arbeidet som INR-X gjør i forbindelse 

med digitalisering av resultater 

139.3 Kongepokalen 2019 

TIK fremmet forslag til kriterier for tildeling av 

Kongepokalen 2019 

Vedtak: Kriteriene for tildeling av Kongepokalen 2019 

godkjennes. 

139.4 Militærfelt og ungdom 

Vedtak: Bestemmelsen om at ungdom kan delta i øvelsen 

militærfelt med våpen i .22LR, jf. Nasjonale pistolregler pkt. 

5.2.5.4. oppheves 
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