Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 01/19

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Mandag 21. januar 2019

Sted:

E-post/telefon

revisjon 0

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS)
Deltakere: Ole Henrik Gusland (OHG), Svein Roger Stamnestrø (SRS), Tor Heiestad (TH), Vebjørn Berg (VB),
Ingrid Stubsjøen (IS)
Meldt forfall:

Saksliste

01/19 Toppidrettsplan 2019
02/19 Budsjett 2019
03/19 Kriterier utdeling Kongepokal 2019
Det var ikke mulig å koordinere hele komiteen til et samlet møte, og behandling av sakene ble derfor
foretatt via telefon og e-post.

Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Sak nr.
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01/19

Toppidrettsplan 2019 inkl. budsjett
Toppidrettsplan ble utarbeidet av sportssjef i dialog med TIK.
Alle
Planen bygger på diskusjon og vedtak av strategi og prioriteringer i
TIK-møte 3. oktober 2018:
1. Tilrettelegging for å få utøvere som kan bli best i verden i
sine øvelser.
2. Tilrettelegging for å vinne flere kvoteplasser til OL2020 i
både lerdue, pistol og rifle.
3. Fortsette det langsiktige arbeidet med å skape og
videreutvikle både velfungerende grupper og lag i
Skytterlandslaget, samt Skytterlandslaget som helhet.

21.01.2019
Status:
Avsluttet

Konklusjon/vedtak: Toppidrettsplan 2019 vedtatt, og legges frem
for behandling i Forbundsstyret 22.01.2019.

22.01.2019

02/19

Ansvar

IS

Budsjett 2019
Budsjett for 2019 følger prioriteringene i Toppidrettsplanen. 2019 er Alle
et krevende år med mange av de internasjonale konkurransene
utenfor Europa, noe som er kostnadskrevende. Men for å bidra til
prioriteringene for 2019 er det nødvendig å være i
verdenscupkonkurransene i år, da det er i år det er størst kamp om
kvoteplasser til OL.

Frist

21.01.2019
Status:
Avsluttet

Konklusjon/vedtak: Budsjett for 2019 vedtas som forelagt i møtet.
03/19

Kriterier utdeling Kongepokal 2019
Kongepokaler skal i 2019 deles ut innen Lerdue i henhold til
rulleringen i NSF. Kriterier foreslås utformet likt tidligere to år, hvor
det blir en reell sammenligning av resultat skutt av norgesmester i
skeet og OL-trap (innledende- og finaleresultat) mot gjennomsnittet
skutt av vinnere i internasjonale mesterskap og verdenscuper siste
år. Norgesmesteren med lavest forholdstall vinner Kongepokalen
2019.
Konklusjon/vedtak: Kriterier godkjennes som fremlagt, og legges
frem for Forbundsstyret av leder TIK 22.01.2019 for vedtak og
publisering på skyting.no.

IS 28.02.2019

IS

22.01.2019

