
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 11/19-21 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund  Møtedato: Torsdag 7. mai  2020 kl. 1730-1900 

Sted: Møtet ble avholdt på Teams  

Referent:   Arild Groven 

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

  

  
Saksliste 
 
106/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7/19-21 
107/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8/19-21 
108/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9/19-21 
109/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.10/19-21 
110/19-21 Korona 
111/19-21 Prognose 2020 
112/19-21 Planer BIK/NM 2. halvår 2020 
113/19-21 WC 10m (evt. 10/25/50m) 2023 eller 2024 
114/19-21 Administrasjonen 
115/19-21 Oppstart prosess NSF sin merkevare 
116/19-21 Løvenskioldbanen 
117/19-21 Orienteringssaker 
 
 

 

 

 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

106/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 7, 7 mars 2020 godkjennes 
 

  

107/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 8, 16.mars 2020 godkjennes 

  

108/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 9, 23. mars 2020 godkjennes 
med de merknader som ble anført på styremøtet. 

  

109/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 10. 2. april 2020 godkjennes 

  

110/19-21 Korona 
NIF informerte 30. april om nye regler som bl.a. medførte at det 
innføres krav om minimum 1 meters avstand mellom personer. 
Videre tillates det at inntil 50 personer deltar på trening og 
konkurranser fra 7. mai. Forbundskontoret har mottatt flere 
henvendelser fra klubber og enkeltpersoner vedrørende praktisering 
av bestemmelsene og styret drøftet noen av innspillene. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 
 
 
GS 

 



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

111/19-20 Prognose 2020 
Det er så langt ikke grunnlag for å endre prognosen i forhold til 
budsjett. Det er budsjettert med et underskudd på ca. 2MNOK, noe 
som vil bli dekket inn ved at det disponeres fra den frie 
egenkapitalen. 
Vedtak: Tatt til orientering. Det sendes fom mai, månentlig 
regnskapsrapporter til styret. 
 

 
 
 
 
 
GS 

 

112/19-20 Planer BIK/NM 2. halvår 2020 
Det ble orientert om aktiviteten og da spesielt mht NM for 2. halvår 
2020. NM 50 og 300m avgjøres 15. juni. NM for veteraner i 
Levanger går sannsynligvis som planlagt. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
 
ASK 

 

113/19-21 WC 10m (evt. 10/25/50m) 2023 eller 2024 
ISSF har satt søknadsfrist 31. juli for medlemsland som ønsker å 
arrangere WC i 2023/2024. NSF vurderer å søke, ikke minst for å 
opprettholde arrangementskompetansen fra EM 22. ISSF har åpnet 
for søknader om å arrangere separate WC 10m. Styret er positive til 
WC i Norge, samtidig som man ser at det er vanskelig med kapasitet 
til å arrangere 25/50m. Samtidig er det knyttet noen prinsipielle 
avveininger mht til kun å søke om WC 10m. 
Vedtak: Saken vedtas på neste styremøte. 

 
 
 
 
 
 
GS 

 

114/19-21 Administrasjonen 
Generalsekretæren orienterte om personalsituasjonen. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 
GS 

 

115/19-21 Oppstart prosess NSF sin merkevare 
NSF har inngått en samarbeidsavtale med Mindshare Norway med 
hensyn til merkevarebygging og sponsorarbeid. Styret diskuterte 
prosessen i arbeidet, noe som vil involvere både styret og 
administrasjonen fram til at det foreligger en strategi. 
Vedtak: Merkevaren NSF blir tema på et felles møte med styret og 
administrasjonen 12. juni 2020, i forkant av styremøtet. 

 
 
FS 

 

116/19-21 Løvenskioldbanen 
Det ble bl.a. orientert om status rensedammer og avskjærende 
grøfter, varige miljøtiltak og forhandling om nye leieavtaler. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
HL, GS 

 

117/19-21 Orienteringssaker 
177.1 Skyttermessa 2021 
Status ble diskutert. Et arbeides videre med saken mot neste 
styremøte. 
177.2 EM 22 
De fleste nøkkelpersonene er på plass. Utkast til avtale med HOA 
(Vikingskipet) er mottatt 
177.3 Agenda for forbundsstyremøtet 12.-13 juni 
Det blir fredag 12. juni kl. 1000-1600 felles møte med styret og 
administrasjonen. Selve styremøtet avsluttes lørdag 13. juni kl. 1400 

  

 


