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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

20/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 1, 6.-7. september 2019 
godkjennes 
 

GS  

21/19-21 Løvenskioldbanen 
Forbundet avventer tilbakemelding på søknad om tillatelse til å 
etablere rensedammer for å fange opp avrenning av bly og 
tungmetaller fra lerduebanen. Det ble 30. august avholdt et 
dialogmøte med Bærum kommune, hvor de ulike etatene som er 
involvert i Løvenskioldbanen deltok. Det vil bli avholdt et 
informasjonsmøte med samtlige leietagere 30. september 19. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
 
GS 
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22/19-21 Status regnskap 
Regnskapsrapport per juli viser ingen større avvik i forhold til 
budsjett totalt sett som medfører behov for justering av budsjettet.  
Generalsekretæren kommenterte og forklarte avvik på enkelte 
poster. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 
 
 
GS 

 

23/19-21 Fellesreglementet, godkjenning 
Fellesreglementet er revidert som følge av vedtak fattet på 
Forbundstinget 2019, Teknisk komite har behandlet det reviderte 
reglementet og det ble fremmet styret for godkjennelse. 
Vedtak: Det fremlagte, reviderte Fellesreglementet godkjennes. 

 
 
TL 

 

24/19-21 Engelsk sporting, godkjenning av norsk reglement 
Teknisk komite la frem forslag til norsk reglement for lerdue 
øvelsene Engelsk sporting og Sport-trap. 
Vedtak: Det fremlagte reglementet godkjennes 
 

  

25/19-21 Luftsylinder 
Teknisk komite fremmet forslag om at det nasjonale unntaket i 
Generelt Teknisk Reglement pkt. 6.2.4.2 omhandlende 
holdbarhetsdato på luftsylindere, fjernes. 
Vedtak: Det nasjonale unntaket i pkt. 6.2.4.2 oppheves med 
øyeblikkelig virkning. 

 
TL 
 
 
GS 

 

26/19-21 Krisehåndtering 
Visepresident Bjørn Harald Vik har utarbeidet forslag til en 
tiltaksplan for uønskede hendelser og da spesielt med henblikk på 
hendelser under konkurranser i utlandet. Det er viktig at forbundet 
har klare rutiner med bl.a. definert ansvarsfordeling, 
varslingsrutiner, tiltak og mediehåndtering. 
Vedtak: Det arbeides videre med tiltaksplanen basert på styrets 
tilbakemeldinger. Planen ferdigstilles i samarbeid med 
forbundskontoret. 

 
 
 
 
BHV 
 
GS 

 

27/19-21 ESC GA, Agenda 
Generalforsamlingen i det europeiske skytterforbundet (ESC) 
avholdes i Budapest. President Håvard Larsen og styremedlem 
Ingrid Stubsjøen er NSFs delegater. Styret foretok en 
gjennomgang av sakslista til møtet.  
Vedtak: Tatt til orientering 

 
HL 
IS 

 

28/19-21 EM 2022/23, status 
En av sakene som skal behandles på generalforsamlingen i ESC, 
er tildeling av EM 10m i 2022 og 2023. Estland og Norge er eneste 
søkere, noe som innebærer at Norge får tildelt mesterskapet ett av 
årene.  
Vedtak: NSF går for å få tildelt mesterskapet i 2022. 

 
HL 

 

29/19-21 Skytterkonferansen 2020 
Styret diskuterte form og innhold på Skytterkonferansen 2020. 
Forbundsstyret ønsker å heve konferansen til å bli noe mer enn en 
ren konferanse. Dette slik at det blir lettere å nå flere av 
klubbmedlemmene i organisasjonen. Det vil derfor bli arrangert en 
skyttermesse hvor aktuelle leverandører av våpen og skytterutstyr 
inviteres. Messen kombineres med aktuelle foredrag og vil være 
åpen for alle. 
Vedtak: Skyttermessa 2020 avholdes 31. januar-2. februar på 
Gardermoen 

 
 
 
 
FS 
 
GS 
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30/19-21 NM-veka 2020  
NM-veka 2020 arrangere i uke 26 i området Hamar/Stange og NSF 
har signert avtale med NRK/NIF, noe som medfører at NM Skeet 
og OL-trap blir to av øvelsene som inngår. 
Både innledende skyting og finaler vil foregå på Løten og det vil bli 
direkte sending på NRK1 onsdag eller torsdag. Løten 
Sportsskyttere i samarbeid med Løten JFF har tatt på seg 
arrangementet. 
Vedtak: NSF bevilger inntil kr 160 000 som støtte til teknisk 
arrangør av NM skeet og OL-trap i 2020 

 
 
 
 
HL 
EM 
GS 

 

31/19-21 ISSF, brev fra leder av Sports Commission 
I brevet foreslås det flere, til dels radikale endringer både med 
hensyn til øvelsesprogram og krav til skytterbekledning. Hensikten 
er å gjøre skyting som idrett mer TV og publikumsvennlig, 
herunder lettere å forstå for ikke-skyttere. 
Vedtak: NSF ønsker å involvere hele organisasjonen i denne 
saken. Det settes opp som tema under konferansedelen av 
Skyttermessa 2020 
 

 
 
HL 
IS 

 

32/19-21 Våpenspørsmål 
Forbundet blir stadig utfordret på spørsmål både fra medier, men 
også fra egne organisasjonsledd vedrørende våpenlovgivningen 
og forbundets reglement. Et eksempel er spørsmålet om 
obligatorisk vandelsattest for nye medlemmer. 
Vedtak: Styret vil se om forbundet har et regelverk som er i 
henhold til lovverket og vil ta dette opp som tema på 
kretslederkonferansen. Styret er positiv til vandelsattest, hvis 
politiet ønsker dette. 

GS 
HL 

 

33/19-21 Info fra Toppidrettskomiteen (TIK), Breddeidrettskomiteen 
(BIK) og Teknisk komite (TK). 
 
TK: Har gjennomført møter vedrørende de reglementssakene som 
styret nå har vedtatt. Ser på reglementet og behov for eventuelle 
endringer. 
TIK: Komiteen er konstituert og oppgaver fordelt. Kongepokalen 
2019 tildelt Tore Brovold, ikke fordelt til kvinner. Utvalg nedsatt 
med møte neste uke. Andrea Wick engasjeres som ny 
prosjektleder for skytterlandslaget Ung. Har startet planlegging av 
2020 sesongen, bl.a. toppidrettsplanen, budsjett og generelle 
uttakskriterier. Det arbeides med høringssvar til OLT vedr. 
strategiplan «Idretten skal-Bedre toppidrett»», samt høringssvar til 
ESC 300m komite. 
RTT-arbeidet er iverksatt. 
ISSF Constitution draft, høringssvar sendt innen fristen. 
BIK: Har avholdt 2 møter. Komiteen har vært representert på 
samtlige NM. Det ble orientert om feltlandslaget, landskamp bane i 
Haugesund og Nordisk feltlandskamp 21. september. Nytt medlem 
i representasjonsutvalget: Thomas Haugland. 
 
  

  

34/19-21 Norges Cup 
BIK fremmet forslag til kriterier for Norges cup. Styret diskuterte 
forsalget og hadde noen kommentarer. 
Vedtak: BIK sender ut korrigert versjon som vedtas per e-post. 

 
ASK 

 

35/19-21 Premiering NM felt 
Varamedlem Esten Murbreck fremmet en sak vedrørende 
premiering i NM felt, da det er usikkerhet mht hvordan premiering 
og omskyting skal praktiseres. 
Vedtak: Saken sendes til TK for videre behandling 

 
TL 
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36/19-21 Eventuelt 
36.1. Styringsbarometer 
Forbundet vil gjennomføre idrettens styringsbarometer i regi av 
NIF. Dette er et verktøy som gir administrasjonen og styret 
mulighet til å vurdere sitt eget arbeid. 
    
36.2 Kretslederkonferanse og styremøte 
Det avholdes kretslederkonferanse i forkant av styremøtet 22.-24 
november 2019. Fredag kveld blir det et eget møte for kretsledere, 
mens det lørdag formiddag blir et felles møte for kretsledere og 
styret. Styremøtet gjennomføres lørdag ettermiddag og søndag 
formiddag. 
 

 
HL 
 
GS 

 

AG 


