
 

Protokoll                        Møte nr.: 13/17-19 

Møte:  Styremøte i Norges Skytterforbund      Møtedato: Tirsdag 26. mars 2019 kl. 1500-2100 

Sted:  Radisson Blu Hotell Gardermoen  

Referent:   Arild Groven 

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

140/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 12/17-19 

Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 12, 22. januar 2019 

godkjennes. 

 

GS  

141/17-19 Årsregnskap 2018 

Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr. 2 716 028, noe 

som skyldes at prinsippene for inntektsføring av 

forbundskontingenten ble endret i 2018. Ved at alt nå 

inntektsføres samme år som det faktureres, samtidig som en 

avsetning på 3 370 400 fra 2017 ble inntektsført, blir 

resultatet ca. 3,3 millioner bedre enn det ellers ville ha vært. 

Overskuddet disponeres ved at kr. 845 000 tilføres 

breddemidler og kr 1 871 028 tilføres fri egenkapital. 

Vedtak: Det fremlagte årsregnskapet godkjennes som 

Årsregnskap 2018 for Norges Skytterforbund. 

 

GS  

142/17-19 Tingsaker 

Forbundsstyret diskuterte og gjorde opp status i tingsaker, 

herunder saksliste og forretningsorden, innkomne forslag og 

styrets egne tingforslag. 

Vedtak: Styrets kommentarer og begrunnelser til de ulike 

forslagene vedtatt med de justeringene som fremkom på 

møtet. 

GS 12.04.2019 

143/17-19 Skytterkonferansen 2019 

Leder av BIK, Kenneth Eikenes, orienterte om status for 

Skytterkonferansen 2019, herunder program og plan for 

gjennomføring. Det er påmeldt 98 personer til konferansen. 

Vedtak: Tatt til orientering 

KE  

144/17-19 EM2022/23 

Styremedlem Esten Murbreck orienterte som status 

vedrørende søknad om å få arrangere EM 10m i 2022/23. 

Promofilmen er klar og det vil bli orientert om søknaden i 

forbindelse med Skytterkonferansen/Forbundstinget. 

Tildeling av EM vil bli en sak på generalforsamlingen i ESC i 

oktober 2019. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

EM  

145/17-19 Løvenskioldbanen 

NSF har fått et krav fra Fylkesmannen om å utarbeide en 

risikovurdering knyttet til planene for avbøtende 

miljøtiltak/tildekning i nedslagsområdet for lerduebanen. 

Forbundet har engasjert Asplan Viak til å stå for arbeidet og 

samme firma er også som ansvarlig søker når det gjelder 

etablering av rensedammer. 

Rensedammene er straks- tiltak og NSF håper at kommunen 

vil godkjenne søknaden slik at arbeidet kan starte før 

sommeren. 

Styret ble også orientert om status når det gjelder 

rehabilitering av Grisebanen.  

Vedtak: Tatt til orientering 

GS  
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

146/17-19 SH1 stående 10m luft og 50m integrert i åpne stevner 

Forbundet har mottatt ønsker om at SH1 skyttere i rifle og 

pistol skal kunne skyte i de vanlige klassene for 

funksjonsfriske i åpne stevner. Rent skyteteknisk er dette 

uproblematisk, men de reiser noen spørsmål knyttet til bl.a. 

reglement som må avklares før styret fatter endelig vedtak. 

Vedtak: Avhengig av vedtak som fattes på Forbundstinget 

2019, skal komiteen som er ansvarlig for nasjonale regler, 

utarbeide et forslag til nytt regelverk for integrering av SH 1 

skyttere i NSFs klasser, der det er formålstjenlig. Arbeidet 

med nytt regelverk bør ta hensyn til at ny para koordinator er 

planlagt ansatt fra 1. juli 2019.  

 

 

TL  

147/17-19 Luftsylinder 

Luftsylinderne som benyttes til luftvåpen er stemplet med 

dato og det er viktig at fabrikantenes regler følges. Det 

innebærer at sylindrer ikke skal benyttes etter 10 år fra 

stemplet dato. Dette går på generell sikkerhet og HMS krav i 

forhold til skytterne og bør reguleres i baneinstruksene 

Vedtak: Luftsylindrer skal under trening eller konkurranser i 

regi av NSFs klubber, ikke benyttes etter 10 år fra stemplet 

dato.  

 

TL  

148/17-19 Info saker (ikke vedtakssaker) 

Forbundskontoret: Informasjon om personalsituasjonen 

TIK: Presisering av kriteriene for tildeling av 

Kongepokalene. Malin Westerheim tilsatt som SH trener og 

ansvarlig para-prosjektet fra 1. april. 

BIK: Uttak til Nordisk feltpistol, ønsket om landslag felt og 

status 300m rifle. 

TK: Møte med dommerinstruktører for pistol vedrørende 

feltreglementet   

 

GS 
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TL 

 

149/17-19 Norgescup i NSF 

Leder av BIK, Kenneth Eikenes, la frem til diskusjon, forslag 

til statuetter og hvilke øvelser som skal være med i 

norgescupen. Styret har tidligere vedtatt at alle grener skal 

omfattes av cupen. 

Vedtak: Tatt til orientering. Styret ønsker også å inkludere 

finfelt i norgescupen. Avklaring på premiering besluttes av 

det nye styret som velges på forbundstinget. Intensjonene er 

at Norgescupen skal være oppe å gå fom 2020. 

 

KE  

150/17-19 Eventuelt   

 


