Protokoll - FKR

Møte nr.: 4

Møte:

Møtedato: 12. juni 2016 (kl.

Styremøte i Fagkomité Rifle

20.00-22.30)
Sted:

Hangouts

Referent: Ingrid Stubsjøen

Møteleder: Gyda E. Olssen

Deltakere: Gyda E. Olssen (GEO), Tor-Erik Iversen (TEI), Magnus Wohlen (MW), Kristina V. Nervold (KVN),
Håvard Ellefsen (HE) og Ingrid Stubsjøen (IS)

Sak nr.:

Saker til behandling

29/16

Godkjenning av saksliste.

30/16

Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Noen innspill til endringer – godkjent.
Kort info fra den enkelte.
GEO: Vært tilstede på OL-uttak.
TEI: Innstilling PL-uttak, følger opp PL-laget.
KVN: Følger opp etterspørsel av arrangører for NM 2017, samt
norgesrekorder for rekrutter, se sak 32/16.
MW: Se sak 34/16 og 35/16.
HE: Publisert oppfordring om å søke NM etc.
IS: Følger opp økonomi/budsjett.
Norgesrekorder
a. Godkjenning av 3 norgesrekorder:
- 2 stk under EC Aarhus 300m, 9.-13. mai 2016:
Simon K. Claussen, 3x40: 1187 poeng
Simon K. Claussen, 3x20 std: 595 poeng
- ISCH 10. mai 2016:
Paul Aksel Johansen, SH1 R3: 634,1 poeng
HE informerer Claussen og Johansen om at norgesrekordene er
godkjent.
b. Rekorder v/ Landsstevner for Rekrutter
Det vil ikke være mulig å sette norgesrekord på Landsstevne for
rekrutter. FKR ønsker å beholde Landsstevne for Rekrutter som et
tilbud til bredden hvor det ikke er strenge utstyrskrav.
Rifleregler, opprykks- og merkekrav
- MW har korrigert småfeil fra forrige versjon av tabell for opprykksog merkekrav for rifle. Denne er nå gjennomgått og godkjent.
- MW har oppdatert NSF Nasjonale Supplerende Bestemmelser til
ISSFs Relgmenter ifm skivefordeling av seedede skyttere i NM.
Det er også ryddet i tabell for rifleøvelser. Reglementet for øvelsen
10 meter mikslag rifle er oppdatert etter ISSFs reglement.
MW sender oppdaterte versjoner av begge dokumenter til Dag
Olav for publisering på skyting.no.
Årsrapport
Eneste utestående på årsrapport omhandler økonomi. TEI mottok
tall for 2015 i uke 23 fra Forbundskontoret, og utarbeider tekst og
oversender til MW. MW sammenstiller og sender til
forbundskontoret med kopi til GEO.

31/16

32/16

33/16

34/16

Ansvar

Frist

HE

Snarest

MW

01.07.16

TEI
MW

14.06.16
15.06.16

Sak nr.:
35/16

36/16

37/16

38/16
39/19

Saker til behandling
Riflekonferanse
KVN har diskutert innhold/tema for Riflekonferansen med
representanter fra Forbundskontoret.
Potensielle temaer; antidoping, klubbutvikling v/ Wenche Horten,
innspill fra andre miljøer, lederkurs for ungdom, ungdomsutvalg,
trenerutdanning, sittende luftskyting, foredrag fra DFS.
KVN ferdigstiller program, og trekker inn andre FKR-medlemmer
etter behov for ressurser i forberedelser.
FKR oppfordrer flere ungdommer til å delta på Riflekonferansen
2016.
Oppfølgingssaker fra forrige møte
a. 300m, ref sak 5/16 og 28/16. MW følger opp støtte av
startkontingent for utøvere før EC-finale.
b. Løvenskiold-banen, ref sak 5/16 og 28/16.
TEI følger opp.
c. Elektronikk (MW), ref sak 5/16 og 28/16
MW kontakter MegaLink og Kongsberg Mikroelektronikk,
og følger opp om løsningene som ble skissert høsten 2015
fungerer, og hvorvidt deres oppfatning er om stevnearrangører
får dette til å fungere eller ikke.
d. Nasjonal NC-finale, ref sak 5/16 og 28/16
HE og TEI utarbeider forslag til gjennomføring av NC-finale og
Norgesliga/Norgescup som presenteres på Riflekonferansen.
Kan vi få arrangører til slike konkurranser?
e. Nettsider
HE oversender fortløpende info til Dag Olav for publisering –
dette fungerer fint.
f. Se sak 38/16 d.
NM-arrangører 2017
FKR etterlyser arrangører av samtlige NM og Landsstevne for
Rekrutter 2017. Dette er publisert på hjemmeside. Frist for søknad
om arrangement er 1. september 2016.
Gjennomgang av saker til forbundsstyremøtet.
Eventuelt
a. Facebook-gruppe for FKR
HE oppretter ny facebook-gruppe for FKR som vil være en
informasjonskanal ut mot miljøet.
b. Våpen/ammo SH
TEI kontakter Tor Idar for å sikre kvalitet på våpen/ammo til PL.
Møtet slutt kl 22.30.
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KVN
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Fortløpende

MW
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TEI og HE

Neste møte
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TEI

Snarest

Side 2 av 2

