
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 7/19-21 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund  Møtedato: Fredag 6. mars kl. 1700-2100, lørdag 7. mars kl. 0830-1230 

Sted: Meet/Ullevål Stadion, Oslo  

Referent:   Arild Groven 

Deltakere: Håvard Larsen, Bjørn Harald Vik, Tom Lauritzen, Asta S. Kvalbein, Ingrid Stubsjøen, Esten Murbreck 
Maren Galguften Lunsæter 
Fra Adm.: Arild Groven 

Andre: Ansatte ved forbundskontoret i sak nr. 80/19-21 og sak nr. 81/19-21 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

78/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 6/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 6, 17. februar 2020 
godkjennes. 

GS  

79/19-21 Regnskap 2019 
Det ble til styremøtet, fremlagt en midlertidig regnskapsrapport for 
2019. Rapporten viste små endringer i forhold til forrige rapport og 
resultatmessig ser årsregnskapet ut til å bli i henhold til budsjett 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

GS  

80/19-21 Evaluering Skyttermessen 2020 
Styret foretok sammen med de ansatte på forbundskontoret, en 
evaluering av Skyttermessen 2020. Messen ble på mange måter 
en suksess og forbundet har fått gjennomgående positive 
tilbakemeldinger fra både deltagere og utstillere. Enkelte ting kan 
forbedres, men med tanke på at dette var første gangen at NSF 
arrangerte en slik messe, var konklusjonen at Skyttermessen 2020 
var vellykket 
Vedtak: Forbundet arbeider videre med ulike alternativ når det 
gjelder Skyttermessen i 2021 

 
 
 
HL 
 
GS 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

81/19-21 NIFs styrebarometer 
Styret og administrasjonen hadde samme med en veileder fra NIF, 
en gjennomgang av resultatet fra NIFs styrebarometer. 
Styrebarometeret er et verktøy for å analysere 
organisasjonsforhold i særforbund og idrettskretser. 
Vedtak: Funnene i undersøkelsen følges opp i et eget møte 
mellom styret og administrasjonen i forkant av ekstraordinært 
forbundsting.  

 
 
GS 

 

82/19-21 Budsjett 2020 
Styret foretok en ny gjennomgang av budsjett 2020, for bl.a. å 
identifisere usikre poster.  
Vedtak: Budsjett 2020 godkjennes med et budsjettert underskudd 
på ca. 2 MNOK 

 
GS 

 

83/19-21 Løvenskioldbanen 
Det ble på styremøtet orientert om arbeidet med nye leieavtaler og 
møter med politiet og HMKG, samt status når det gjelder miljøtiltak 
på banen. Det er berammet et møte med leietakerne på banen 9. 
mars. 
Vedtak: Tatt til etterretning. President og generalsekretær gis 
fullmakt til å reforhandle og å inngå nye leieavtaler på bakgrunn av 
de anførsler som fremkom på styremøtet.  

 
 
 
 
 
HL 
GS 

 

84/19-21 Brudd på forurensningsloven 
Forbundet avventer svar fra Miljødirektoratet (MD), etter at NSF 
har sendt inn den dokumentasjon som MD har bedt om i 
forbindelse med uhjemlet bruk av blypatroner til lerdueskyting. 
Styret diskuterte om forbundet skal søke ny dispensasjon, slik at 
landslagsskytterne får mulighet til å trene med blypatroner. 
Vedtak: Styret mener at forbundet kan søke om ny dispensasjon, 
innen rammene av det som kom fram på møtet. 

 
 
 
 
 
GS 

 

85/19-21 Lovsaker 
NIF har vedtatt nye lovnormer for de ulike organisasjonsledd, blant 
annet for særforbund og særkretser. Det var til styremøtet fremmet 
forslag om ny lov for skytterkretsene og ny lov for NSF, tilpasset de 
nye lovnormene. 
Vedtak: De fremlagte forslagene til ny lovnorm for skytterkretsene 
og ny lov for NSF godkjennes. 
 

 
 
 
 
 
GS 

 

86/19-21 EM 2022 
Styret ble orientert om status i arbeidet med EM 2022, herunder 
nøkkelfunksjoner som må bekles. Det ble presentert utkast til logo 
og styret ble informert om at det lages en ny salgsvideo. 
Vedtak: Tatt til orientering. Visepresident Bjørn Harald Vik 
oppnevnes som ny leder av organisasjonskomiteen. 

 
 
 
BHV 

 

87/19-21 Sponsorarbeid 
Styret vil intensivere arbeidet med å skaffe sponsormidler til 
forbundet, og finner det i den sammenheng, nødvendig å knytte til 
seg samarbeidspartnere. Selv med et årsbudsjett på nærmere 30 
MNOK, har styret begrenset handlingsrom pga. fravær av frie 
midler. 
Vedtak: Styret bevilger kr. 100 000 pluss mva til kartlegging og 
analysearbeid som grunnlag for sponsorarbeidet. 

 
 
 
 
 
HL 
GS 

 

88/19-21 Forslag fra BIK 
Jf. sak nr. 71.3.  
BIK fremmet forslag om at regelendringene for lagøvelser i felt og 
spesialfelt, skal være gjeldende fra og med inneværende år. 
Vedtak: Forslaget fra BIK godkjennes, men nye regler må være på 
plass før øvelsene tas i bruk. BIK og TK er ansvarlig for dette. 

 
 
ASK 
TL 
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89/19-21 Politiattest nye medlemmer 
Jf. sak nr. 32/19-21. 
Styret fikk seg forelagt en konkret sak vedrørende ønsket om 
politiattest for nye klubbmedlemmer. 
Vedtak: En politiattest må hjemles i forskrift eller lov og NSF vil 
følge opp saken i forbindelse med ny våpenforskrift som er ventet 
sendt på høring i løpet av kort tid. 

 
 
 
 
 
GS 

 

90/19-21 SkytterAdmin 2,0 
Jf. sak nr.59.1 og sak nr. 65/19-21.  
Det ble på styremøtet orientert om status i arbeidet, bl.a. at det 
innhentes tilbud fra aktuelle aktører. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 
 
GS 

 

91/19-21 Kongepokalen 2020 
TIK fremmet forslag om tildeling av Kongepokal 2020. Pokalen skal 
egentlig utdeles til viltmål, men det vil ikke være nok deltagere til 
angjeldende mesterskapsøvelser. TIK foreslo derfor at pokalene 
tildeles beste kvinnelig og mannlig vinner av NM i utvalgte 
internasjonale øvelser, jf. Fellesreglementet pkt. 2.9.6. 
Vedtak: De foreslåtte kriteriene for tildeling av Kongepokal 2020 
godkjennes.  

 
 
 
 
IS 

 

92/19-21 Orienteringssaker 
TK: Har fått noen tilbakemeldinger på forslag til regelendringer, 
hvor fristen var 1. mars. Omarbeidet forslag vil bli sendt på høring 
og vil bli fremmet for styrebehandling i november. 
TIK: Informerte om toppidrettsplanen med fokus på mål og 
prioriteringer, samt litt om trenersituasjonen og utøvere fra 2021 og 
fram mot 2024. 
BIK: Har utfordring med å skaffe NM arrangører. Ønsker felles 
moduler på trenerutdanning 

  

93/18-21 Eventuelt 
Ingen saker behandlet under eventuelt 

  

 


