
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 14/19-21 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: Mandag 12.oktober 2020 kl. 1700-1900 

Sted: Møtet ble avholdt på teams 

Referent:   Arild Groven 

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

140/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 13/19-21 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 13, 08. juli 2020 godkjennes  
Asta Salamonsen Kvalbein meddelte forbundsstyret 12. oktober at 
hun trekker seg fra alle verv i NSF med umiddelbar virkning etter 
uenighet mellom Kvalbein og resten av styret i en konkret sak. 
Forbundsstyret takker henne for den store og viktige jobben hun har 
gjort for NSF. 

 
GS 

 

141/19-21 Protokoll fra ekstraordinært Forbundsting 2020 
Protokollen fra NSFs ekstraordinære forbundsting 15.august 2020 er 
godkjent og signert av de to personene som ble valgt til dette på 
tinget. Protokollen skal ikke formelt godkjennes av styret, men tas 
inn som en del av beretningen for 2020. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

 
 
 
GS 

 

142/19-21 Prognose 2020 
Regnskapsrapporten per september viser en prognose for et 
årsresultat på MNOK -4,6. Resultatet vil imidlertid forbedres, da det 
er et underforbruk på flere avdelinger. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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143/19-21 Ansettelse generalsekretær 
Jf. sak nr. 134/19-21 
Visepresident Bjørn Harald Vik orienterte. Det er 30 søkere på 
stillingen, hvorav 7 søkere har vært til intervju. Ansettelsesutvalget 
går videre med 4 kandidater og utvalget håper å ha en innstilling klar 
i løpet av oktober. 
Vedtak: Tilsettelse av generalsekretær avgjøres på et ekstra 
styremøte i oktober. 
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144/19-21 EM2022 og NSF Arrangement AS 
Visepresident Bjørn Harald Vik orienterte. NSF har fått bekreftet fra 
WSPS at forbundet er tildelt EM for parautøvere i 2022. 
Mesterskapet vil bli avholdt i tiden 12.-17. mars 2022. Rune Sørlie er 
oppnevnt som ansvarlig for para i organisasjonskomiteen for EM 
2022. 
Vedtak: Tatt til etterretning 
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145/19-21 Bytte av bankforbindelse 
NIF har flyttet sine konti fra DnB til Sparebank1. Dette vil også gjelde 
for konsernkontoen som NSF er en del av. Hvis NSF fortsatt skal 
være med i konsernkonto-løsningen, må forbundet også gå over til 
Sparebank1. Alternativet er å forbli kunde i DnB, for så å forhandle 
frem best mulige rentevilkår på forbundets innskudd. 
Vedtak: Generalsekretæren gis fullmakt til å bytte bankforbindelse til 
Sparebank1. 
 

 
 
 
 
 
GS 

 

146/19-21 Diskusjon rundt regelverk 
Det har oppstått diskusjoner rundt regelverk for feltskyting, etter at 
Teknisk komite (TK) offentliggjorde regelendringene som er under 
vurdering. Forslagene ble lagt ut på web 9. september og på 
Facebook 10.september. 
TK vil legge oppdaterte forslag ut til høring i slutten av oktober, samt 
at forslaget sendes til NSFs organisasjonsledd. 
Vedtak: Regelendringene fremmes for behandling i styret til 
styremøtet 21. november 2020. 
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147/19-21 Skyteidrett.no 
Breddeidrettskomiteen (BIK) har lansert en egen hjemmeside, 
Skyteidrett.no, uavhengig av NSFs offisielle hjemmeside. Styret 
mener at det er meget bra at BIK ønsker å styrke informasjonen 
innen breddeidretten, samtidig som styret mener at forbundet bør ha 
kun én offisiell side hvor all informasjon samles. 
Vedtak: Styret er positiv til innholdet som ligger på BIKs 
hjemmeside, men vil at dette legges over til NSFs hjemmeside. 
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148/19-21 Orienteringssaker 
BIK orienterte om status for NM i 2021 
TIK arbeider bl.a. med uttakskriterier og toppdrettsplanen for 2021 
og orienterte om nye kriterier for dommergodkjenning i ISSF. 
Rekruttering innen toppidretten til pistol og skeet er en utfordring. 
Generalsekretæren orienterte om NM-veka 2021 som arrangeres i 
Sarpsborg 23.-27.6 2021.  

  

149/19-21 Løvenskioldbanen 
Styret ble orientert om status vedrørende forhandlinger om nye 
leieavtaler på Løvenskioldbanen. Forbundet vil søke 
Miljødirektoratet om tilskudd til opprydding av forurenset grunn i 
nedslagsområdet for lerduebanen. Søknadsfrist er 15. oktober då. 
Løvenskioldbanen vil bli en sak på det felles møtet med styret og 
administrasjonen som avholdes i forbindelse med styremøtet 20. 
november. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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150/19-21 Saker til behandling til styremøtet i november 
Styret vil bl.a. behandle følgende saker på styremøtet 20.-21. 
november: Sammensetning forbundsstyret (tingsak), 75-års jubileet, 
Langtidsplanen (tingsak), Merkevare, Regelendringer, 
Rammebudsjett 2021 og styrets møtedatoer frem til Forbundstinget. 
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151/19-21 Eventuelt 
Ingen saker behandlet under eventuelt 
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