
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 4/21-23 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: Tirsdag 14. september 2021 kl. 20.00 – 21.30.  

Sted: Møtet ble avholdt på Teams 

Referent:   Per Iversen 

Deltakere: Håvard Larsen (HL), Bjørn Harald Vik (BHV), Tom Lauritzen (TL), Thomas Strøm (TS), Amanda 
Kristine Hansen (AKH), Siri Mortensen (SM), Kai-Aleksander Kristiansen (KAK), Knut Inge Kjesbu (KIK) 
 
Forfall: Sina Busk (SB), Sille Dyptveit (SD), 
 
Fra Adm.: Per Iversen (PI = GS) 
                 
  
Saksliste 
Sak 34/21-23 Godkjenning av protokoll, styremøte nr 3/21-23, 24. august  
 
Saker som av tidsmessige årsaker ikke ble behandlet på styremøte 3/21-23, for behandling på styremøte 
4/21-23  -  med sine opprinnelige saksnummer: 
 
Sak 27/21-23 Brennemoen som mesterskapsanlegg 
Sak 28/21-23 Anleggskartleggingen, sammendrag og bruk   
Sak 29/21-23 Breddetiltak/planer, arbeidsdeling mellom BIK og Admin,  
Sak 30/21-23 Kretsledersamling november, innhold/forberedelser 
Sak 32/21-23 EM 2022, status og fremdrift 
Sak 33/21-23 Eventuelt 
                       a) Orientering om mulig bannerannonsering via NIF 
                       b) Orientering om NIPA 2021 og mulig fremtidig NIPA-deltagelse fra NSF 

   

 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

34/21-23 Godkjenning av protokoll styremøte nr. 3/21-23, 24. aug, 2021 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 3, 24. august, 2021 godkjennes. 
 

 
 
 

 

27/21-23 Brennemoen som mesterskapsanlegg 
HL redegjorde for status for prosjektet. NSF har meldt inn 
Brennemoen som mesterskapsanlegg til NIF. NSF vil ikke være 
formelt involvert i prosjektet som utvikler/eier, kun som fremtidig 
bruker. Prosjektet anses å være av strategisk stor betydning for 
fremtidig sportsskyting. NSF støtter initiativet og ønsker å bidra der 
det er naturlig.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

28/21-23 Anleggskartleggingen, sammendrag og bruk   
De presenterte saksunderlag ble ansett som fortsatt ufullstendige og 
lite egnet for presentasjon og bruk. PI vil følge opp med anleggs-
konsulenten, støttet av AKH, for å få frem mer hensiktsmessig 
informasjon og analyser, i første omgang til bruk i forbindelse med 
Kretsledermøtet i uke 44. 
Vedtak: Anleggskartleggingen må forbedres presentasjonsmessig 
slik at den fremstår som et godt verktøy i NSFs videre arbeid med 
anleggsutvikling. 
 

 
 
 
 
PI og AKH 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uke 43 



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

29/21-23 Breddetiltak/planer, arbeidsdeling mellom BIK og Admin,  
TS redegjorde. Samarbeidet mellom BIK og Admin fremstår som 
godt. Den største utfordringen synes å være at BIK fortsatt ikke er 
fullt bemannet og at enkelte saksområder så ikke er fulgt opp så 
godt som ønskelig. Utviklingen er imidlertid å anse som positiv total 
sett, noe som i første omgang skal resultere i en Breddeidrettsplan 
som vil foreligge senest en uke før årets Kretsledersamling, ref 
neste punkt. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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30/21-23 Kretsledersamling november, innhold/forberedelser  
Oppdatert versjon av agenda, og det generelle opplegget, inkludert 
valg av hotell, ble presentert av PI. Noen ytterligere innspill til 
agendaen ble tatt til etterretning, foruten at det ble åpnet for inntil 3 
deltagere fra hver skytterkrets. Invitasjon vil utarbeides av PI, og 
distribueres i uke 38. Påmeldingsfrist settes til 15. oktober. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
  

 
 
 
PI 

 

32/21-23 EM 2022, status og fremdrift  
BHV redegjorde for status og fremdrift, blant annet som følge av 
innspill mottatt på møte med TDer for både funksjonsfriske og Para. 
Utvidet søknad om arrangementsstøtte er sendt til Kulturdep. 
Generell fremdrift anses som god, spesielt rundt selve konkurranse-
avviklingen. Sponsorarbeidet er krevende, dog med positiv 
progresjon. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
 
 
 
BHV 

 

 

 

33/21-23 

 
 

Eventuelt 
a) Orientering om mulig bannerannonsering via NIF. PI redegjorde 
for konseptet som medfører «ekstern» reklame på NSFs 
hjemmeside, solgt inn av et selskap engasjert av NIF Digital. Ingen 
kostnader for NSF, kun potensielle inntekter. Konseptet vil vurderes 
benyttet når konkrete annonser foreligger; foreløpig er det hele i 
pilotfase via 3 – 4 andre særforbund. 
b) Orientering om NIPA 2021 og mulig fremtidig NIPA-deltagelse fra 
NSF. BHV redegjorde for sin personlige deltagelse, og hvilke 
muligheter som kan ligge i NIPA-konseptet for NIF, inkludert 
muligheten for å avholde Forbundsstyremøte i forbindelse med NIPA 
og dermed være godt representert på denne politiske møteplassen 
for norsk idrett. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
 
 
 
PI 
 
 
 
 
PI 
 

 

 

 

 
PI, 17. september, 2021 


