Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 07/18

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Onsdag 12. desember 2018 kl. 17.00-18.40

Sted:

Skype

revisjon 0

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

Saksliste

31/18
32/18
33/18
34/18
35/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Stipend Unge utøvere 2018/2019
Kartlegging trenerbehov og –tilgjengelighet på landslagsnivå
Oppfølging forbundsstyremøte 25. november 2018
a) Organisering av drift og oppfølging representasjonsuttak og konkurranser utenfor
sportssjefens/TIKs oppgaver i dag.
b) Skytterkonferansen 2019
c) Stedfortreder sportssjef

36/18 Eventuelt

Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

31/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
32/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Konklusjon/vedtak: Godkjent møteprotokoll.

33/18

Frist
12.12.2018
Status:
Avsluttet

Alle

12.12.2018
Status:
Avsluttet

IS

13.12.2018
Status:
Avsluttet

Stipend Unge utøvere 2018/2019
Forslag fra administrasjonen er å ende øvre aldersgrense for
tildeling av stipend Unge Utøvere fra 20 til 18 år, samt at
tidspunktet for utlysning av stipendet flyttes til fra høst til
januar/februar.
TIK ser endring av tidspunkt for utlysning som hensiktsmessig for å
gi utøvere bedre tid til å benytte seg av stipendet. Endring av øvre
aldersgrense sees som et positivt tiltak for å fordele midlene til
yngre utøvere som er fremtidens utøvere.
TIK ønsker å presisere at kriterier som utarbeides må være presise
og forståelige, samt at utlysningen må kommuniseres godt, også
via kretsene.
Konklusjon/vedtak: TIK støtter administrasjonens innstilling til
endret øvre aldersgrense og tidspunkt for utlysning. IS gir
tilbakemelding med presiseringer til administrasjonen.

34/18

Kartlegging trenerbehov og-tilgjengelig på landslagsnivå
TIK vil gjøre en kartlegging av trenerbehov på landslagsnivå og
omfang av aktuelle kandidater på kort og lengre sikt.
Første versjon for samtlige grener presenteres på TIK-møte i
januar. Ansvarsfordeling: lerdue: OHG, pistol: SRS, viltmål: TH,
rifle: VB/IS.
IS sender ut liste over alle med trenerutdanning i Norge så snart
dette mottas fra administrasjonen, samt mal på oppsett/liste over
aktuelle kandidater.
Konklusjon/vedtak: Første versjon av kartlegging presenteres på
neste TIK-møte, med forutsetning om at grunnlag mottas i tide.
Alternativt utsettes saken til påfølgende møte.

OHG, SRS, TH, 07.01.2019
VB/IS

Side 3
Sak nr.:
35/18

Saker til behandling

Oppfølging forbundsstyremøte 24.-25. november 2018
a) Organisering av drift og oppfølging representasjonsuttak og
konkurranser utenfor sportssjefens/TIKs oppgaver i dag.
TIKs innstilling er at TIKs ansvarsområde bør videreføres
som i dag, hvor TIK har ansvar for å utarbeide strategi og følge opp
toppidrettssatsingen innen ISSF og FITASC i NSF. Dette betyr at
øvelser utenfor ISSF og FITASC og øvelser hvor konkurranse på
nordisk nivå er høyeste nivå, foreslås lagt under BIKs
ansvarsområde. TIK oppfordrer også organisasjonen til å være
bevisst på bruk av begrepet «landslag» i forbindelse med potensiell
effekt på bygging av merkevaren Skytterlandslaget.
IS
Konklusjon/vedtak: IS melder inn TIKs innstilling i
forbundsstyremøte januar 2019.
b) Skytterkonferansen 2019
Under Skytterkonferansen i mai 2019 vil det deles ut pris til Årets
gjennombrudd og Årets utøver, som i 2018. Ingrid setter opp
tidslinje på tildelingene.
c) Vi ber Gen.sek sende stillingsinstruks, kan denne oppdateres?
Bør også i samarbeid med Arild og Tor Idar etablere stedsfortreder.
Vi avventer tilbakemelding fra administrasjon. Gen.sek kan melde
fra dersom han trenger innspill til å utbedre stillingsinstruks.
Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.

36/18

Ansvar

Eventuelt
a) Neste møte mandag 7. januar 2019 kl 18.30 på
Ullevål/Skype. Møtekalender første halvår 2019 vil
fastsettes da.

IS 18.12.2018

Frist

22.01.2019

