
Protokoll                        Møte nr.: 18/21-23 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: torsdag 23. februar, 2023. Kl 18.00 – 20.00                              

Sted: Teams 

Referent:   Per Iversen 

Deltakere: Bjørn Harald Vik (BHV), Sille Dypveit (SD), Knut Inge Kjesbu (KIK), Siri Mortensen (SM), Amanda 
Kristine Hansen (AKH), Thomas Strøm (TS), Kai-Aleksander Kristiansen (KAK) - KAK forlot møtet etter sak 115 
 
Forfall: Tom Lauritzen (TL) 
 
Fra Adm.: Per Iversen (PI = GS) 

 
Saksliste 
Sak 113/21-23 Godkjenning av protokoll, styremøte nr 17/21-23, 17. januar 
Sak 114/21-23 Årsregnskap 2022 
Sak 115/21-23 Budsjett 2023 
Sak 116/21-23 Forberedelser Forbundsting 2023 
Sak 117/21-23 Kursing/informasjon via video 
Sak 118/21-23 Regionlag 
Sak 119/21-23 Eventuelt 
                             * Innspill til NIF-undersøkelse om samorganisering av NIF og NOK 
   

 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

113/21-23 Godkjenning av protokoll, styremøte nr 17/21-23, 17. januar 
Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 17, 17. jan, 2023, godkjennes. 
 

 
 
 

 

114/21-23 Årsregnskap 2022 
PI redegjorde for revidert Årsregnskap som viser et underskudd på 
kr 2,7 millioner. FS ønsker en nærmere gjennomgang av ulike 
poster i regnskapet på prosjektnivå, utarbeides av GS, spesielt med 
tanke på en redegjørelse til Forbundstinget hvor årsaken til det store 
avviket kontra Budsjett 22 analyseres og forklares. Det formelle 
årsregnskapet tas ellers til etterretning i det overordnede format som 
er utarbeidet. Dette vil som tidligere presenteres som NSFs offisielle 
årsregnskap for 2022. 
Vedtak: Årsregnskap 2022 enstemmig godkjent. 
 

 
 
 
PI 

 

 

Medio mars 

115/21-23 

 

Budsjett 2023 
PI redegjorde for ny versjon av Budsjett 2023 hvor diverse 
inntektsposter nå er bekreftet som følge av mottatt informasjon fra 
NIF og OLT. Inntekter fra det såkalte Summit-prosjektet i regi av 
OLT er inntektsført med kr 500.000. Eventuelle ytterligere tilskudd i 
2023 fra Summit-prosjektet vil komme som tilleggsinntekter, 
øremerket Toppidrett. Det presenterte budsjett viser et tilnærmet 0-
resultat, i form av et mindre overskudd, kr 46.000. 
Vedtak: Budsjett 2023 enstemmig godkjent. 
 

  



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

116/21-23 Forberedelser Forbundsting 2023 
Utarbeidet og allerede kommunisert systematikk for Reisefordeling 
ble formelt vedtatt. Ordlyd: 
 
«Reisekostnader, billigste reisemåte, betales av den enkelte 
delegat/krets. Kretsen sender samlet alle sine bilag for utlegg, 
scannet, til  -  nsf@skyting.no -  innen 2 uker etter avholdt 
Forbundsting. Kjøregodtgjørelse med privatbil settes til kr 4/km, 
uavhengig av antall personer i bilen. Om kretsen har en lavere sats 
for kjøring i kretsens regi, benyttes denne. Alle mottatte 
reisekostnader summeres, og divideres på antall møtende 
delegater. Dette for å få frem en gjennomsnittskostnad pr delegat. 
NSF vil fakturere kretser som har hatt reisekostnader under 
gjennomsnittet, mens kretser med kostnader over gjennomsnittet vil 
få tilbakebetalt mellomlegget.» 
 
Status og fremdrift for generelle forberedelser ble gjennomgått, med 
spesielt fokus på Styrets Beretning, revisjon av Langtidsplan, forslag 
til endringer i Fellesreglement, nominasjonsprosess for heders-
bevisninger og mulige Tingforslag fra FS. 
 
Vedtak: Systematikk for Reisefordeling for Forbundsting 2023 ble 
vedtatt. Generelle forberedelser videreføres med tanke på 
ferdigstillelse på neste FS-møte, 25. – 26. mars. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117/21-23 Kursing/informasjon via video 
Saken ble av tidsmessige og praktiske årsaker utsatt. Den vil tas 
opp igjen etter Forbundstinget. 
 

 
 
 
 

 

 

118/21-23 Regionlag 
Saken ble av tidsmessige og praktiske årsaker utsatt. Den vil tas 
opp igjen etter Forbundstinget. 
 

 
 
 
 

 

 

119/21-23 Eventuelt 

• Innspill til NIF-undersøkelse om samorganisering av NIF 
og NOK 
Enighet i FS om at dagens organisering av norsk idrett 
fremstår som tilfredsstillende. Det er følgelig intet ønske fra 
NSF om endre plasseringen av NOK, i form av å skille ut 
NOK som selvstendig organ utenfor NIF. GS ble gitt mandat 
til å besvare spørreundersøkelse fra NIF vedrørende 
sakskomplekset, hvor svarene skal gjenspeile NSF sitt 
ønske om opprettholdelse av «status quo». 

Vedtak: NSF ønsker ikke å endre organiseringen av norsk idrett 
vedrørende organisasjonsmessig plassering av Norges Olympiske 
Komite (NOK) 
 

 
 
 
 

 

 

   
PI, 27. februar, 2023 


