
Protokoll                        Møte nr.: 6/21-23 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: mandag 31. januar., kl 17.00 – 19.15                                                                                                          

Sted: 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), Sille Dypveit (SD), Kai-Aleksander Kristiansen (KAK), Knut Inge 
Kjesbu (KIK) 
 
Fra Adm.: Per Iversen (PI = GS) 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

49/21-23 Godkjenning av protokoll, styremøte nr. 5/21-23, 27. – 28. nov, 
2021 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 5, 27. 28. nov, 2021, godkjennes. 
 

 
 
 

 

50/21-23 Budsjett 2022 
GS presenterte utarbeidet Budsjettforslag 2022. En viktig 
forutsetning for totaliteten i budsjettet vil være en overføring av 
midler fra 2021-resultatet. Årsresultat 2021 er fortsatt beheftet med 
flere usikkerheter, noe GS redegjorde for. Ferdigstilt, revidert 
årsregnskap 2021 vil foreligge i begynnelsen av april. Forbunds-
styret ønsket ikke å vedta endelig budsjett 2022 før et formelt 
årsregnskap for 2021 foreligger. Budsjettbehandlingen ble utsatt til 
april. GS vil presentere et revidert budsjett for 2022 sammen med 
årsregnskap 2021. 
Vedtak: 
Budsjett 2022 ble ikke vedtatt. Ny budsjettbehandling og vedtak vil 
finne sted på styremøtet 30.april. 
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51/21-23 EM2022, statusgjennomgang 
BHV redegjorde muntlig for status på ulike hovedområder for det 
kommende EM, blant annen for Økonomi, Logistikk, Arrangement, 
Sikkerhet, Rigging, Covid-tiltak, TV-produksjon/visning etc. 
Forberedelsene fremstår som å være i godt gjenge, og påmeldingen 
fremstår så langt som tilfredsstillende, også for Para-delen. Det vil 
arrangeres Skyttermesse, som opprinnelig planlagt. Her vil det også 
inngå et seminar med eksterne foredragsholdere, med fokus på 
utfordringer og løsninger rundt forurensing. Covid-utviklingen er 
fortsatt en usikkerhet, men denne synes å minske. Det planlegges 
uansett med utgangspunkt i at Covid19 vil kunne være en 
kompliserende faktor i mars. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

52/21-23 Status i komiteene: TIK, BIK og TK 
Alle tre komiteledere: TS, SM og TL - redegjorde muntlig for status i 
sin komite. Intet spesielt å bemerke, utover at EM-uttaket fremstår 
som spennende og fremtidsrettet - noe som har blitt godt mottatt. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

  

 

 

 

53/21-23 Redegjørelse fra GS, status i administrasjonen 
GS redegjorde muntlig. Det er god stemning i administrasjonen til 
tross for utstrakt bruk av hjemmekontor med de sosiale utfordringer 
det medfører. EM-forberedelser tar en stadig større del av 
arbeidstiden for flere av de ansatte, inkludert GS, noe som er en 
krevende, men løsbar situasjon for en tidsbegrenset periode. En 
ansatt vil gå ut i omsorgspermisjon i 4 mnd fra slutten av februar, 
uten at vikar vil ansettes. 
Vedtak: Tatt til orientering 
  

 
 
 

 

54/21-23 Anleggsgruppe og deltagelse på Kretsting 2022 
Av tidsmessige årsaker har den utpekte anleggsgruppen, ref sak 37 
(møte nr 5), ikke fått gjort så mye ønsket til nå. KIK har utarbeidet 
starten på et spørreskjema som det vil gjøres en pilot med i Nord-
Trøndelag skytterkrets. Det vil utarbeides en presentasjon rundt 
anleggskartlegging og forskjellige utfordringer forbundet med 
anlegg. Budskapene skal presenteres på Kretsing i 2022. 
Vedtak: Deltagelse fra Forbundsstyret og GS på innmeldte Kretsting 
vil gjennomføres så langt det er praktisk mulig - via fysisk deltagelse 
og via Teams. 
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Eventuelt 
Ordningen med mulig økonomisk tilskudd fra NIF til særforbund som 
ønsker å fremme kandidater til internasjonale verv ble gjennomgått. 
Forbundsstyret ser ikke at man vil stille til noen slike verv i 2022, og 
ordningen anses følgelig som uaktuell i inneværende år, kan dog bli 
aktuell på sikt. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
 

 

 

 

56/21-23 Revidert lovnorm for Skytterkretsene 
I etterkant av det opprinnelige styremøtet ble det besluttet å 
behandle en sent ankommet sak via e-post dialog. Som følge av 
lovmessige endringer gjennomført av Idrettsstyret høsten 2021, med 
virkning fra 1. januar 2022, må NSF innføre de samme endringer i 
sin lovnorm for Skytterkretsene. Saksunderlag distribuert 2. februar, 
og Forbundsstyret vedtok de aktuelle endringene via sin e-post 
behandling av samme dato. 
Vedtak:Justert lovnorm for NSFs Skytterkretser ble enstemmig 
vedtatt. Den nye lovnormen vil umiddelbart gjøres kjent for 
Skytterkretsene, slik at kretsene kan vedta revidert lov, basert på 
den nye lovnormen, på sine Kretsting i 2022. 
 

  

 
 
PI, 2. februar, 2022 


