
Protokoll                        Møte nr.: 11/21-23 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

60/21-23 Godkjenning av protokoll, styremøte nr 10/21-23, 3. mars, 2022 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 10, 3. mars, 2022, godkjennes. 
 

 
 
 

 

61/21-23 Budsjett 2022 og Årsregnskap 2021 
Årsregnskap 2021 ble ikke presentert. Dette som følge av forsinket 
revisjon, slik at et ferdigstilt årsregnskap ikke forelå. Årsresultat 2021 
vil bli positivt, i størrelsesorden kr 1,5 mill, ifølge estimat mottatt fra 
regnskapsfører, kontra et budsjettert 0-resultat. Revidert 
Årsregnskap 2021 vil styrebehandles via e-post så snart det 
foreligger, uke 18 eller 19. Budsjettforslag 2022 ble presentert av 
GS med påfølgende styrebehandling, som inkluderte visse 
endringer og omposteringer kontra opprinnelig forslag. Budsjett 
2022 ble vedtatt, basert på 0-resultat. GS vil snarest periodisere 
Budsjett 2022, med påfølgende innlegging i regnskapssystemet. 
Vedtak: Årsregnskap 2021 vil vedtas medio mai. Budsjett 2022, 
med 0-resultat, ble vedtatt. 
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Uke 18/19 

 

 

Uke 19/20 

62/21-23 EM2022, foreløpig oppsummering av gjennomføring 
BHV presenterte en skjematisk økonomisk oppstilling. Prosjekt-
regnskapet er ikke ferdigstilt, men de foreløpige estimater viser et 
overskudd etter at momskompensasjon er mottatt. Frem til disse 
midlene mottas, vil den formelle tekniske arrangøren, NSF 
Arrangement AS ha en likviditetsmessig utfordring. Styreleder ba 
derfor forbundet yte NSF Arrangement AS et likviditetslån, stort      
kr 500.000. Beløpet tilbakebetales så snart momskompensasjon er 
mottatt i desember 2023. 
Vedtak: NSF Arrangement AS innvilges likviditetslån, kr 500.000 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

63/21-23 Tildeling av plakett og diplom 
Det var enighet om at alle registrerte frivillige under EM2022 skal 
motta et spesialdesignet EM-diplom som takk for innsatsen. PI vil 
være ansvarlig for utforming og utsendelse, som ønskes ferdigstilt i 
løpet av juni. Utover diplom kan FS på eget initiativ tildele plakett. 
Hederstegn må fremmes og tildeles på Forbundstinget. Personer 
som allerede har mottatt hederstegn, vil ikke kunne motta plakett. 
Med dette utgangspunkt ble det besluttet å tildele følgende personer 
NSFs Plakett som følge av sin verdifulle, og høyt verdsatte 
personlige innsats i forbindelse med EM2022: 

• Knut Byberg 

• Amanda Kristine Hansen 

• Rune Kristian Hansen 

• Per Olav Kallestad 

• Knut Inge Kjesbu 

• Roger Jostein Landsverk 

• Esten Murbreck 

• Viggo Olden 

• Heidi Sørlie-Rogne 

• Morten Støen 

• Peter Tellefsen 

• Bjørn Harald Vik 

• Per Arild Berge (ikke medlem NSF) 

• Gyda Winther (ansatt) – under forutsetning av slik tildeling 
er i henhold til NSFs reglementet. 

 
Vedtak: Det tildeles Diplom til alle EM-frivillige og Plakett til utvalgte 
personer - som takk og honnør for deres innsats under EM2022.  
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Uke 25 

 

 

 

 

64/21-23 Status i komiteene: TIK, BIK og TK 
TIK: SM redegjorde muntlig, En trenerfratredelse medio mai, anses 
som svært uheldig. Det blir krevende å finne erstatter. Utenlandsk 
konkurranseaktivitet blir stadig dyrere som følge av lite flyavganger 
og arrangører, inkludert hoteller, som tar seg stadig bedre betalt. De 
sportslige prestasjonene, og resultatene, er over all forventning. 
BIK: TS redegjorde muntlig. Noe lav aktivitet i enkelte utvalg. 
Sikkerhetsprosjekt går sin gang. Dommergodkjenning må 
iverksettes før årsskiftet. Kretsseminar planlegges; 21. – 23. okt. 
TK: TL redegjorde muntlig. Løpende saker håndteres fortløpende. 
Arbeid med nytt nasjonalt Riflereglement vil påbegynnes så snart 
ressursperson i Admin (Helene Rønningen), vil ha ledig kapasitet. 
Vedtak: Tatt til orientering. Spesiell honnør til Toppidrett for 
imponerende sportslige prestasjoner i 1. tertial.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

65/21-23 Redegjørelse fra GS, status i administrasjonen 
PI redegjorde muntlig.  
Vedtak: Tatt til orientering 
  

 
 
 

 

66/21-23 Kommende NM-arrangement, status 
HL redegjorde. Planlegging for NM Bane 2022 er godt i gang, 
inkludert offentliggjøring av egen hjemmeside. Det blir PPC i Larvik 
og FITASC Sporting i Eidanger, men konseptet sammen med NIF 
og NRK fremstår som noe uferdig. PI vil følge opp på overordnet 
nivå. NM Feltpistol på Oppdal er i god gjenge, inkludert egen 
hjemmeside. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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67/21-23 

 
 

Fremtidige internasjonale konkurranser i Norge 
BHV utdypet sitt skriftlige saksunderlag, med tanke på å søke som 
World Cup-arrangør, med Granåsen og Trondheim Spektrum som 
lokasjon. Deler av FS ønsket å gjennomføre en evaluering av EM 
Hamar, både organisatorisk og økonomisk før NSF eventuelt skal 
påta seg nye store internasjonale arrangement. En slik vurdering ble 
støttet av flertallet, uten avstemming. Initiativet, som anses som godt 
og viktig på sikt, ble følgelig lagt til side inntil videre. 
Vedtak: Intet nytt arbeid med tanke på å planlegge for, og søke på, 
internasjonale skytekonkurranser i Norge, vil påbegynnes. 
 

 
 

 

 

 

68/21-23 Mixed øvelser og lagskytinger i NM bane 2022 
HL redegjorde. To øvelser ble vedtatt inkludert under NM Bane 
2022, uke 26. 
Vedtak: 50 m Rifle, Mixed lag, åpen klasse vil være NM-øvelse i 
2022. 50 m Rifle Liggende, Mixed lag, vil arrangeres, men ikke være 
offisiell NM-øvelse. Videre ble det besluttet å ikke gjennomføre egne 
lagskytinger. 
 

  

69/21-23 Eventuelt 
Ingen saker til behandling 

  

 
PI, 4. mai, 2022 


