Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 03/19

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Tirsdag 23. april 2019, 18.30-20.00

Sted:

Radisson Blu, Gardermoen

revisjon 0

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

Saksliste

12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
14/19 Utdeling priser Årets gjennombrudd og Årets utøver på Skytterkonferansen
2019
15/19 Årshjul Toppidrettskomiteen
16/19 Viltmål, informasjonsmøte under EM
17/19 Eventuelt

Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

12/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
13/19

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

14/19

Alle

Utdeling priser Årets gjennombrudd og Årets utøver på
Skytterkonferansen 2019 (oppfølging av sak 07/19)
Alle
Sportssjef har levert nominasjon av utøvere til begge kategorier, og
gikk gjennom sin innstilling. Vinnerne av kategoriene Årets
gjennombrudd og Årets utøver ble enstemmig valgt av TIK. Navn
av vinnerne protokollføres ikke, da protokoll publiseres i forkant av
utdelingen på Skytterkonferansen fredag 3. mai 2019.

Frist
23.04.2019
Status:
Avsluttet
24.04.2019
Status:
Avsluttet
03.05.2019

TIA sørger for oppmøte/video av de to vinnerne.
Forslag til vedtak: Vinnerne av prisene Årets gjennombrudd og
Årets utøver ble enstemmig valgt av TIK. Utdelingen vil skje under
Skytterkonferansen 3. mai 2019.
15/19

Årshjul Toppidrettskomiteen
Med ny organisasjonsstruktur og komiteer ser TIK behov for å
etablere et årshjul for Toppidrettskomiteen for å bygge erfaring og
sikre kontinuitet i TIK og NSF. Samtlige komitémedlemmer har gitt
innspill til punkter for årshjulet.
Konklusjon/vedtak: Årshjul er fylt ut med punkter erfart gjennom
tingperioden 2017-2019. Årshjulet er lagret på Dropbox, og sikres
videreformidlet til neste toppidrettskomité som velges på
Forbundstinget 05.05.2019 av IS.

Alle

23.04.2019
Status:
Avsluttet

Side 3
Sak nr.:
16/19

Saker til behandling

Ansvar

Frist

Viltmål, informasjonsmøte under EM
Viltmål-trener Ola Stene deltok under EM i Osijek i mars på et
informasjonsmøte for viltmålsmiljøet. Her ble det brakt opp tre
punkter som er videreformidlet til TIK og sportssjef:
1. Tyskland vil foreslå at 50m RT blir valgfri øvelse(r) under ISSF
VM.
2. Det vil fremmes forslag om å erstatte villsvinfiguren på 50m med
en nøytral dyrefigur.
3. Alle nasjoner ble oppfordret til å sende kvinner og junior kvinner
til EM 50m i Ungarn i 2019, da tilstrekkelig antall deltagere er
nødvendig for at kvinneklassene og mixed team skal videreføres.
Som en av nasjonene med aktive viltmålutøvere internasjonalt ser
ikke TIK at Norge bør støtte forslaget i pkt 1, ei heller punkt to som
vil endre en øvelse med lange tradisjoner. Punkt tre tas til
informasjon.
Konklusjon/vedtak: Alle sakene inkl. TIKs vurderinger
videreformidles til forbundsstyret/President og Gen.Sek.
forbundsstyremøte 03.05.2019.

17/19

Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.

IS 23.04.2019

IS

03.05.2019

