
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 16/19-21 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund    Møtedato: Tirsdag 19. januar 2021 kl. 1600-1800.  

Sted: Møtet ble avholdt på teams 

Referent:   Arild Groven 

Deltakere: Håvard Larsen, Bjørn Harald Vik, Tom Lauritzen, Ingrid Stubsjøen, Maren Galguften Lunsæter, 
Esten Murbreck, Thomas Strøm, Per Iversen (observatør). 
 
Fra Adm.: Arild Groven 

  

  
Saksliste 
Sak 168/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 15, november 2020 
Sak 169/19-21 Foreløpig regnskap 2020 
Sak 170/19-21 Budsjett 2021 
Sak 171/19-21 EM 2022 
Sak 172/19-21 NSFs 75-års jubileum 
Sak 173/19-21 Løvenskioldbanen 
Sak 174/19-21 Langtidsplanen 
Sak 175/19-21 Eventuelt 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

168/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.15, november 2020. 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 15, 20.-21. november 2020 
godkjennes. 
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169/19-21 Foreløpig regnskap 2020 
Det ble til styremøtet lagt frem en foreløpig regnskapsrapport, dvs. 
regnskapet var ikke ferdig ført og avstemt. Styret tok en 
gjennomgang av de ulike avdelingene i regnskapet. Årsresultatet ser 
ut til å bli tilnærmet som budsjettert. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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170/19-21 Budsjett 2021 
Det fremlagte budsjettforslaget viste en årsomsetning på MNOK 34 
og et positivt resultat på 87 000. Styret gikk gjennom og 
kommenterte enkelte poster i budsjettet. 
Vedtak: Det fremlagte forslag til budsjett 2021 godkjennes som 
NSFs budsjett for 2021 
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 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

171/19-21 EM 2022 
Visepresident Bjørn Harald Vik orienterte bl.a. om avtalen med 
WSPS og om bruk av Innovasjon Norges arrangementskalkulator. 
Kalkulatoren er benyttet for å estimere verdien av EM22, ved å 
synliggjøre den økonomiske effekten mesterskapet har for regionen. 
Det er avholdt møte med Innlandet fylke og det er videre innledet et 
samarbeid med NeH vedrørende arenadesign. Det planlegges med 
en skyttermesse under mesterskapet. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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172/19-21 NSFs 75-årsjubileum 
Jf. sak 161/19-21. Styret diskuterte enkelte detaljer år det gjelder 
markeringen av forbundets 75-års jubileum i forbindelse med Tinget 
24. april 2021.Styret håper på at flest mulig klubber og skytterkretser 
på en eller annen måte tar del i markeringen 24. april. 
Vedtak: Administrasjonen informere klubbene om jubileet. 
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173/19-21 Løvenskioldbanen 
President Håvard Larsen orienterte om effekten av rensetiltakene 
ved våtmarksområdet og om kulefang som et aktuelt miljøtiltak. 
Arbeidet med en eventuell reguleringsplan er knyttet opp mot 
planene til HSØ mht nytt sykehusbygg ved Ila. Siden det pt ikke er 
noe fremdrift, har NSF lagt planarbeidet på is. Presidenten orienterte 
også om status når det gjelder nye leieavtaler. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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174/19-21 Langtidsplanen 
Jf. sak 152/19-21 
Arbeidet med ny langtidsplan er et dynamisk arbeid og styret tok en 
gjennomgang av den foreløpige langtidsplanen. Langtidsplanen er 
et sentralt tingdokument og styret ønsker å involvere organisasjonen 
i arbeidet. Langtidsplanen sendes derfor på høring til 
skytterkretsene. 
Vedtak: Tatt til etterretning 
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175/19-21 Eventuelt 
Ingen saker behandlet under eventuelt 
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