Løvenskiold 50m banen
I nstruks for Banestyret
Norges Skytterforbund (NSF) eier og drifter 50m banen på Løvenskiold skytebaneanlegg. Banestyret
er underlagt NSFs ledelse og skal ivareta skytternes int resser på vegne av forbundet i forbindelse
med bruk av banen.
Formålet med Banestyrets arbeid er på best mulig måt å legge til rette for skyteaktiviteter på banen
i samsvar med NSFs reglement og overordnede formål or NSFs virksomhet. Dette omfatter, men er
ikke begrenset til:
• Å holde banen i teknisk god stand
• Å tilrettelegge for trening og konkurranser på n måte som gjør banen attraktiv og trivelig
• Å gi lagene og deres medlemmer tilgang til tre ing og til å arrangere konkurranser slik at
bånens kapasitet utnyttes optimalt
• Å organisere forholdet mellom Banestyret, int resserte lag, treningsgrupper og deres
medlemmer og inngå avtale om dette. Videre f.rdele treningstider, oppdatere terminliste,
prioritere aktiviteter og sørge for god informas on til interesserte brukere
• Å forvalte økonomien tilknyttet drift av banen n nenfor rammer fastsatt av NSF, herunder
eksempelvis salg av monitorkort, stevneinntek er og drifts- og vedlikeholdskostnader
• Å sikre at reglementet for banen overholdes o at bruk av banen foregår på en forsvarlig
måte
Banestyret representerer NSF og har beslutningsfullma t innenfor gjeldende økonomiske rammer og
retningslinjer gitt av NSF, gjeldende reglement, forskri er og lover for skytebanen for å oppnå
formålet som nevnt foran. For øvrig kan Banestyret tild -les spesielle fullmakter i forbindelse med
tidsbegrensede prosjekter, arrangementer og annet so NSF bestemmer. Banestyret kan ikke inngå
bindende avtaler på vegne av NSF overfor tredjepart m -d unntak for organisasjonsledd i NSF og
medlemmer og kun i forbindelse med bruk og drift av i anen, uten spesiell fullmakt.
Banestyret har rett til å benytte seg av både rutinemes ige servicefunksjoner som er etablert for
Løvenskioldbanen Skytebaneanlegg og tilgjengelige res urser etter nærmere avtale.
Banestyret utnevnes av NSFs ledelse på selvstendig grunnlag etter innhenting av forslag til
medlemmer fra interesserte lag og brukere av banen. anestyret skal bestå av 1 leder og 4
medlemmer og skal følge samme fordeling mellom kjø nene som gjelder for idrettslag så langt det
finnes kandidater av begge kjønn. Lederen utnevnes fo ett år om gangen, medlemmene for to år.
Første gang utnevnes to medlemmer for ett år og de ti andre for to år.
Denne instruksen skal publiseres på hjemmesiden til L venskiold 50m banen.
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