
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 20/19-21 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: Mandag 19. april 2021 kl. 18.45 - 21.00.  

Sted: Møtet ble avholdt på Teams 

Referent:   Per Iversen 

Deltakere: Håvard Larsen (HL), Bjørn Harald Vik (BHV), Tom Lauritzen (TL), Ingrid Stubsjøen (IS),            
Maren Galguften Lunsæter (MGL), Esten Murbreck (EM), Thomas Strøm (TS) 
 
Fra Adm.: Per Iversen (PI = GS) 
                   

Ekstern deltager, Anne Varden, deltok på deler av sak 205. 

  
 
Saksliste 
Sak 204/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 19, 23. mars, 2021 
Sak 205/19-21 Materiell for «sponsorinnsalg» 
Sak 206/19-21 Saker til behandling på Idrettstinget 2021, NFSs holdning 
Sak 207/19-21 Støtte til valgbare Idrettsstyre-kandidater 
Sak 208/19-21 Redegjørelse fra fagkomiteene 
Sak 209/19-21 Eventuelt 

 

 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

204/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.19, 23. mars, 2021 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 19, 23. mars, 2021 godkjennes. 

 
 
 

 

205/19-21 Materiell for «sponsorinnsalg» 
Arbeidsutkast til innsalgsmateriell myntet på mulige sponsorer, både 
med tanke på EM2022 og NSF generelt, ble gjennomgått. Utkastet 
ble vurdert som godt, og arbeidet ønskes videreført basert på 
foreliggende innfallsvinkel og innhold. Ferdigstillelse av materiellet 
estimeres til månedsskiftet april/mai, med påfølgende oppstart av 
kundebesøk i regi av ekstern ressurs, Anne Varden. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
 
 

 

206/19-21 Saker til behandling på Idrettstinget 2021, NFSs holdning 
Som følge av at Idrettstinget 2021 deles i to, vil avklaring/beslutning 
rundt opptak av E-sport utsettes til høsten 2021. Styret utsatte 
følgelig også sin sluttbehandling og beslutning rundt E-sport inntil 
ytterligere informasjon foreligger, i regi av NIF. Forbud mot 
høydehus behandlet, med beslutning om å støtte opphevelse av 
dette forbudet. Forslag fra Bandyforbundet om opprettelse av flere 
særforbund også behandlet. Forslaget vil ikke støttes av NSF. 
Vedtak: Tredelt vedtak, hvor alle deler av vedtaket var enstemmig. 
1. NFS sin holdning til opptak av E-sport forbund og andre aspekter 
rundt E-sport som del av norsk idrett utsettes til høsten 2021. 
2. NSF er positive til og vil stemme for at forbudet mot bruk av  
høydehus oppheves. 
3. NSF er negative til og vil stemme imot at det etableres flere 
særforbund gjennom splitting av eksisterende særforbund. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

207/19-21 Støtte til valgbare Idrettsstyre-kandidater 
Saksunderlag gjennomgått, og foreslått vedtak enstemmig godkjent. 
Vedtak:  
• NSF støtter kandidaturet til Sara Stokken Rott som styremedlem 
under 26 år. 
• NSF støtter kandidaturet til Erik Mogens Unaas om å ta gjenvalg 
som styremedlem. 
• NSF støtter at Zaineb Al-Samarai fortsetter som styremedlem  
(ikke på valg) 
• NSF støtter at Sebastian Henriksen fortsetter som styremedlem 
(ikke på valg) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

208/19-21 Redegjørelse fra fagkomiteene 
TS, på vegne av Breddeidrettskomiteen, redegjorde muntlig for 
status rundt gjennomføring av ulike NM i 2021, inkludert NM-veka 
(50 meter Rifle og Skeet) PI supplerte rundt NM-veka, med spesielt 
fokus på ønsket om størst mulig antall kvinnelige deltagere i Skeet. 
Ingen redegjørelse fra Toppidrettskomiteen eller Teknisk Komite. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
  

 
 
 
 
 

 

209/19-21 Eventuelt 
Ingen saker ble behandlet. 

 
 
 

 

 
PI, 21. april, 2021 


