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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

60/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 4, 22.-23. november 2019 
godkjennes. 
 

GS  

61/19-21 Regnskap 2019, foreløpig 
Regnskap 2019 er ikke avsluttet, men den fremlagte 
regnskapsrapporten tilsier et resultat som samsvarer bra med det 
vedtatte budsjettet. Det er bevisst utbetalt breddemidler ut over 
budsjett, noe som dekkes inn ved at det disponeres midler fra den 
bundne egenkapitalen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

GS  



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

62/19-21 Dispensasjon for bruk av blyhagl 
NSF fikk da det i 2002 ble innført generelt forbud mot bruk av 
blypatroner på lerduebaner, dispensasjon for de utøverne som 
trener og konkurrer i de internasjonale øvelsene Skeet og OL-trap. 
Dispensasjonen ble senere også tillatt å omfatte sportingøvelsene 
innen FITASC. Dispensasjonen var på inntil 1 million patroner per 
år. Da NSF i desember 2019 ble gjort oppmerksom på at 
dispensasjonen var gjeldende til 2010 og det ikke var søkt om 
fornyelse, innførte forbundet øyeblikkelig forbud mot all bruk av 
blyhagl. NSF kontaktet videre Miljødirektoratet og ba om et snarlig 
møte. Møtet er berammet til 3. februar 2020. 
Vedtak: Tatt til etterretning. Styret ber administrasjonen å søke å 
begrense skadevirkningene av denne saken. 
 

GS  

63/19-21 Skyttermessen 2020 
Styret gikk gjennom status for Skyttermessen 2020, herunder 
programmet, planlagte markedsføringsaktiviteter og 
bemanningsplanen. 
Vedtak: Styret slutter seg til de planlagte 
markedsføringsaktivitetene. 

HL 
GS 

 

64/19-21 Løvenskioldbanen 
Det ble gjennomført et informasjonsmøte med leietakerne 8. januar 
hvor temaet bl.a. var forurensning og miljøtiltak. Samme dag ble 
det avholdt et fagmøte som konkret diskuterte bly og våtmark. Her 
deltok fagpersoner fra Forsvarsbygg, NGI, UIO, Asplan Viak, DFS, 
NJFF og NSF. Fagmiljøene, utvidet med FFI og NIVA avtalte å 
møtes igjen under Skyttermessen 31. januar. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

HL 
GS 

 

65/19-21 SkytterAdmin 2,0 
Det er, jf. Sak 59.1 fra styremøte nr. 4, utarbeidet en 
kravspesifikasjon. Det ble 14. januar avholdt et dialogmøte med 
potensielle tilbydere og det er å håpe at flere av disse kommer 
med et tilbud. Kostnader knyttet til prosjektet behandles ved 
godkjenning av prosjektbudsjett for 2020. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

HL 
 
 
 
GS 

 

66/19-21 Ekstraordinært Forbundsting 2020 
Styret tok en gjennomgang av formalia i forbindelse med et 
eventuelt ekstraordinært forbundsting i 2020. Store, 
ekstraordinære disposisjoner må tingbehandles og det kan bli 
aktuelt å tingbehandle både EM 2022 og Løvenskioldbanen. 
Ekstraordinært forbundsting må innkalles med minst 14 dagers 
varsel og kan kun behandle de saker som står på sakslista ved 
innkallingen. 
Vedtak: Endelig beslutning vedrørende ekstraordinært 
forbundsting fattes senere. 

 
GS 

 

67/19-21 Styremøte 6.-7. mars 2020 
Styret diskuterte enkelte saker til styremøtet i mars. Dette blir et 
fysisk møte over to dager hvor administrasjonen også er med på 
deler av møtet. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

 
HL 
GS 

 

68/19-21 Norgescup 
BIK fremmet, jf. sak 55/19-21 fra styremøte nr. 4, forslag til 
statutter for Norgescup. 
Vedtak: Statuttene godkjent med de justeringer som styret vedtok 
på møtet. 

ASK  

AG 


