
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 8/19-21 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund  Møtedato: Mandag 16. mars  2020 kl. 2000-2100 

Sted: Møtet ble avholdt som ekstraordinært styremøte på Teams  

Referent:   Arild Groven 

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

94/19-21 Korona 
Styret diskuterte konsekvenser av de råd og pålegg som 
helsemyndighetene og NIF har kommet med. Stans av 
skyteaktivitet får bl.a. økonomiske konsekvenser for klubber som 
ikke får avholdt terminfestede stevner og for arrangører av 
Landsstevnet og diverse NM som blir utsatt, evt. avlyst. 
Vedtak: NSF følger de anbefalinger som kommer fra FHI og NIF, i 
første omgang gjeldende til 26. mars 2020. Forbundet vil stipulere 
kostnadene som de ulike organisasjonsledd får som direkte 
konsekvens av korona- viruset. 
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95/19-21 SkytterAdmin 2,0 
Styret diskuterte de mottatte tilbudene på løsninger fra ulike 
leverandører. Saken vil også bli tema på møtet med kretslederne 
senere i mars. 
Vedtak: Styret arbeider videre med saken, med mål om å få på 
plass en utviklingsavtale så snart som mulig. Avtalen skal 
godkjennes av styret før den signeres. 
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96/19-21 Partner sponsorarbeid 
Styret vil intensivere arbeidet med å skaffe markedsinntekter til 
forbundet. I den forbindelse finer styret det formålstjenlig å knytte til 
seg en profesjonell aktør og styret gikk igjennom de ulike tilbudene 
som forbundet har mottatt. 
Vedtak: Det inngås et sponsorsamarbeid med firmaet Mindshare 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

97/19-21 Høring ny våpenforskrift 
Forslag til ny våpenforskrift ble offentliggjort før styremøtet. Rent 
umiddelbart ser forskriften ut til ikke å få spesielle negative 
konsekvenser for NSF skyttere, men forbundet vil foreta en grundig 
gjennomgang før det sendes høringssvar. 
Vedtak: Tatt til etterretning 
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