
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 6/19-21 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund  Møtedato: Mandag 17. februar 2020 kl1800-2000 

Sted: Møtet ble avholdt på Teams  

Referent:   Arild Groven 

Deltakere: Håvard Larsen, Bjørn Harald Vik, Tom Lauritzen, Asta S. Kvalbein, Maren Galguften Lunsæter 
Forfall: Ingrid Stubsjøen, Esten Murbreck 
Fra Adm.: Arild Groven 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

69/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 5/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 5, 15. januar 2020 godkjennes. 

GS  

70/19-21 Regnskap 2019 
Det ble til styremøtet framlagt en foreløpig regnskapsrapport for 
2019. Det er bevisst utbetalt mer i breddemidler enn budsjettert, 
noe som dekkes inn ved at det disponeres fra den bundne 
egenkapitalen. Det gjenstår en del føringer, både inntekter ok 
kostander, men det ser ut til at forbundet styrer mot et resultat iht. 
budsjett. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

GS  
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71/19-21 Reglement og lovsaker 
71.1 Bruk av stålpatroner 
TK fremmet forslag til regelendringer som føle av det vedtatte 
forbudet mot bruk av blyhagl til lerdueskyting. Forslaget omhandler 
tillatt haglladning og haglstørrelse for de internasjonale lerdue --
øvelsene. 
Vedtak: Forslaget godkjennes. 
 
71.2 Tingvalgt utvalgsleder trekker seg 
En tingvalgt utvalgsleder under BIK, har bedt seg fritatt fra vervet 
av personlige årsaker. 
Vedtak: Leder av BIK overtar de oppgavene som lå til 
utvalgslederen. 
 
71.3 Lagsmedaljer til fin og grovfelt 
BIK fremmet forslag om endring i Fellesreglementet pkt. 2.7.4.14 
vedrørende antall klasser i de forskjellige øvelsene. 
Vedtak: Styret er positive til forslaget, men BIK bes sende 
forslaget til TK, slik at forslaget blir behandlet sammen med andre 
endringsforslag som skal gjelde fra 2021. 
 
71.4 Ny lovnorm 
Generalsekretæren informerte om at NIF har vedtatt ny lovnorm for 
de forskjellige organisasjonsledd, herunder særforbund. 
Vedtak: Saken behandles på neste styremøte. 
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72/19-21 

 

Ekstraordinært forbundsting 2020 
Styret diskuterte, jf. Sak 66/19-21, eventuelt behov for å avholde et 
ekstraordinært forbundsting i 2020. 
Vedtak: Det planlegges med et ekstraordinært forbundsting lørdag 
13. juni og med et formøte på kvelden fredag 12. juni 2020. 

FS 
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73/19-21 Budsjett 2020 
Generalsekretæren la fram forslag til avdelingsbudsjett på 
prosjektnivå. Budsjettforslaget ivaretok rammene og intensjonen i 
langtidsbudsjettet, men er et stramt budsjett som bl.a. forutsetter 
økte sponsorinntekter. Videre var det lagt til grunn inntekter i form 
av offentlige midler for å delfinansiere miljøtiltak. 
Vedtak: Budsjettforslaget godkjennes, men styret vil ta en ny 
gjennomgang av budsjettet på neste styremøte. 

 
 
GS 

 

74/19-21 NM arrangører 2020 
Bik orienterte om status når det gjelder NM inneværende år. 
Arrangører til samtlige NM er på plass, med unntak av NM bane 
pistol, NM 50 m rifle, NM 300 m rifle og NM sporting. 
Vedtak: Tatt til orientering 

BIK  

75/19-21 Brudd på forurensningsloven 
Det ble orientert fra møtet med Miljødirektoratet 3 mars. MD vil 
etter vinterferien, gi tilbakemelding om hva de ønsker av nærmere 
redegjørelse i saken. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

HL 
GS 

 

76/19-21 Skyttermessen 2020 
Styret foretok en kort oppsummering av Skyttermessen 2020. 
Styret vil, sammen med forbundskontoret, evaluere messen på 
neste styremøte. 
Vedtak: Evaluering av Skyttermesen 2020 behandles på 
styremøtet i mars. 

FS  
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77/19-21 Eventuelt 
 
77.1 Kretsting 2020 
Styret ønsker å være til stede på så mange kretsting som praktisk 
mulig og vedtok hvem som skal representere ved de angjeldende 
kretstingene. 
 
77.2 Dato neste styremøte 
Neste styremøte avholdes fredag 12. juni 2020, i forkant av 
eventuelt ekstraordinært ting. 
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