
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 13/19-21 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: Onsdag 8. juli 2020 kl. 1000-1430 

Sted: Radisson Blu, Gardermoen  

Referent:   Arild Groven 

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

133/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 12/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 12, 12.13. juni 2020 godkjennes 
med de merknader som fremkom på styremøtet 
 

 
GS 

 

134/19-21 Ansettelse ny generalsekretær 
Jf. sak nr. 121/19-21. Det ble orientert om ansettelsesprosessen. 
NSF har inngått samarbeidsavtale med firmaet Search House i 
Trondheim som vil bistå styret i arbeidet med rekrutteringen. Det er 
realistisk at ny generalsekretær er på plass på nyåret. 
Vedtak: Tatt til orientering 

BHV  

135/19-21 WC 2023/24 
Jf. sak nr. 129/19-21. Styret diskuterte en eventuell WC søknad opp 
mot ressurstilgang, EM 2022 og ønsket om å opprettholde 
arrangementskompetansen for større internasjonale stevner i Norge. 
Vedtak: NSF kommer ikke til å søke WC 2023/24, men er positiv til 
at NSF vurderer å søke neste gang. 

 
 
 
 
GS 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

136/19-21 Løvenskioldbanen 
Løvenskioldbanen (LB) var hovedsaken på styremøtet. Det ble 
foretatt en gjennomgang av etableringen av NSF Løvenskioldbanen 
AS, noe som er en av sakene på det ekstraordinære forbundstinget i 
august. Selskapet er et rent drift- og utviklingsselskap for fremtidig 
drift av anlegget, men NSF vil fortsatt være grunneier med alt det 
innebærer. 
 Styret diskuterte en overordnet tidslinje når det gjelder utvikling og 
miljøtiltak, samt behovet for en bedre utnyttelse av 
feltbanen/Svingen. Styret har startet arbeidet med å reforhandle 
leieavtalene, da det er helt nødvendig å øke banens inntekter for å 
kunne finansiere både miljøtiltak og oppgradering av anlegget. 
Styret diskuterte også finansiering av «kompakt LB», sett i 
sammenheng med de foreliggende planene for bygging av Regional 
Sikkerhetsavdeling ved Ila. 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS 
 
 
HL 

 

137/19-21 Ekstraordinært Forbundsting 
Jf. sak nr. 130/19-21. Styret diskuterte en kjøreplan og praktiske 
forhold i forbindelse med det ekstraordinære forbundstinget 14. 
august 2020. 
Iht. NSFs lov § 19 skal tinget innkalles med minst 2 ukers frist. 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 

 
 
 
 
GS 
 

 

 

 

1.aug 2020 

138/19-21 Aust-Agder Skytterkrets, navnebytte 
Aust-Agder Skytterkrets hadde søkt om å få endre navn til Østre 
Agder Skytterkrets. Forslag om navnebytte var behandlet på 
særkretstinget, hvor det ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer. 
Vedtak: Søknaden om navnendring godkjennes 

 
 
 
GS 

 

139/19-21 Eventuelt 
139.1 EC 25m pistol på Ørlandet 28. august 2020 
Lapua E-cup 25 m som var planlagt avholdt med Ørlandet PK som 
teknisk arrangør, avlyses. Dette som følge av Covid 19 og 
smittefare. Videre vil mange nasjoner, av samme grunn, være 
forhindret fra å delta. 

 
 
BHV 

 

 


