Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 01/19-21

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Søndag 16. juni 2019, 14.00-18.20

Sted:

Radisson Blu, Gardermoen

revisjon 0

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS)
Deltakere: Ole Henrik Gusland (OHG), Svein Roger Stamnestrø (SRS), Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet
(ACSW), Christian Holstad Lilleng (CHL), Ingrid Stubsjøen (IS)
Fra administrasjonen: Tor Idar Aune (TIA)
Meldt forfall:

Saksliste
01/19-21
02/19-21
03/19-21
04/19-21
05/19-21
06/19-21
07/19-21
08/19-21
09/19-21
10/19-21
11/19-21
12/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Velkommen og introduksjon av den enkelte
Introduksjon til Toppidrettskomiteen
Arbeidsfordeling/konstituering
Presentasjon sportssjef og Toppidrettsplan 2019
Kalender 2019
Skytterlandslaget UNG
300m rifle, program 3x40
ISSF Dress-code Concept
«Idretten skal» - Bedre toppidrett (strategiplan NIF)
Orientering fra forbundsstyremøte 14.-15. juni 2019
Eventuelt

Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

01/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
02/19-21

Velkommen og introduksjon av den enkelte
IS ønsket velkommen til ny TIK for tingperioden 2019-2021.
Introduksjon av den enkelte med bakgrunn og erfaringer fra
skyttersporten.

Alle

Frist
16.06.2019
Status:
Avsluttet
16.06.2019
Status:
Avsluttet

Konklusjon/vedtak: Kun til informasjon.
03/19-21

Introduksjon til Toppidrettskomiteen
Presentasjon av NSF, TIKs mandat, Langtidsplanen 20192021(22), henvisninger til relevant lovverk, retningslinjer og status
Antidoping-arbeid og organisasjonen ved IS.
Felles diskusjon rundt verdier, spilleregler og kommunikasjonslinjer
som skal være gjeldende for Toppidrettskomiteen i NSF.
En samlet Toppidrettskomité er enig om følgende verdier og
spilleregler:
 Verdier: Ærlighet (internt og eksternt). Trivsel og utvikling.
Ansvarlig, rettferdig, ryddig.
 Konfidensialitet
 Etablerte kommunikasjonslinjer skal overholdes; Utøver –
trener – sportssjef – TIK – Forbundsstyret. Dette
underbygger og forsterker rolleforståelsen i NSF, samt
verdiene rettferdig, ærlig og ryddig.
Taushetserklæring ble signert av samtlige TIK-medlemmer.
Praktisk informasjon ble gitt av IS, blant annet at all
saksdokumentasjon og arbeidsdokumenter lagres på felles område
på dropbox. Dette for å gjøre dokumentasjon tilgjengelig for alle
TIKs medlemmer til enhver tid, samt sikre kontinuitet til senere
Alle
Toppidrettskomiteer.
Konklusjon/vedtak: Verdier og spilleregler for TIK ble vedtatt for
kommende periode.
Orientering og innføring tatt til orientering.

16.06.2019
Status:
Avsluttet

Side 3
Sak nr.:
04/19-21

Saker til behandling

Ansvar

Frist

Presentasjon sportssjef og Toppidrettsplan 2019
Presentasjon av rolle, historikk, målsetninger, organisering og
verdier for Skytterlandslaget ved sportsjef Tor Idar Aune.
Kort presentasjon av utkast organisering Skytterlandslaget 20202024 – vil følges opp som egen sak på neste TIK-møte.
Gjennomgang av Toppidrettsplanen 2019 som er styrende for
arbeidet innen toppidretten inneværende år, inkludert organisering
og prioriteringer i 2019. Felles gjennomgang av uttaksprosesser;
sportssjef utarbeider uttakskriterier som behandles av TIK. Ved
uttak innstiller trener til sportssjef, som gir endelig innstilling av
uttak til TIK for behandling. Sportssjef og trener gjør alle sportslige
vurderinger, mens TIK er ansvarlig for å kontrollere at
uttakskriterier er fulgt, samt habilitet. Alle spørsmål rundt uttak skal
rettes til sportssjef.
Sportssjef sørger for at Toppidrettsplan 2019 publiseres under
Skytterlandslagets sider på skyting.no.

TIA

23.06.2019

Alle

16.06.2019
Status:
Avsluttet

TIA

01.07.2019

Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.
05/19-21

Kalender 2019
Kalender for TIK-møter ut 2019:
Lørdag 24.08.2019
Tirsdag 03.09.2019 (Skype)
Søndag 27.10.2019
Tirsdag 19.11.2019 (Skype)
Konklusjon/vedtak: Kalender vedtatt. Datoer kan justeres/legges til
ved behov.

06/19-21

Skytterlandslaget UNG
Orientering Skytterlandslaget UNG ved sportssjef Tor Idar Aune.
Trener og prosjektleder Håkon Sørli gir seg på Skytterlandslaget
UNG sommeren 2019 (publisert 03.06.2019), og det vil kjøres
ansettelsesprosess for å få på plass ny kandidat til rollen.
Konklusjon/vedtak: Sportssjef utarbeider utkast til organisering av
ledelse Skytterlandslaget UNG og rollebeskrivelse, og kobler på
TIK for støtte og kvalitetssikring underveis i prosessen ved
nyansettelse.

Side 4
Sak nr.:
07/19-21

Saker til behandling

Ansvar

Frist

Arbeidsfordeling/konstituering
Innstilling til ansvarsfordeling (vara/sparringspartner i parentes):
Skytterlandslaget (OL-trap, skeet, FITASC):
OHG (IS)
Skytterlandslaget (pistol, para pistol):
SRS
(IS)
Skytterlandslaget (para rifle):
ACSW (IS)
Skytterlandslaget (rifle inkl. viltmål):
IS
(SRS)
Det gis med dette fullmakt til den enkelte ansvarlige å behandle
saker relatert til Skytterlandslaget som krever fortløpende
behandling på vegne av TIK:
 Behandling av spesifikke uttakskriterier (gjelder ikke de
generelle uttakskriterier for en sesong, da disse skal
behandles i samlet TIK-møte)
 Behandling av uttak til internasjonale konkurranser i løpet
av sesongen
 Annen løpende oppfølging av sportssjef og
Skytterlandslaget
Den enkelte ansvarlige må fortløpende vurdere sakers omfang slik
at det i ekstraordinære tilfeller kalles inn/meldes til fastlagt TIKmøte for å behandle enkeltsaker av større betydning i samlet
komité.
Regional satsning/ RTT:

CHL
Alle

16.06.2019
Status:
Avsluttet

ACSW og IS

24.08.2019

Konklusjon/vedtak: Innstilling til ansvarsfordeling med gitte
fullmakter enstemmig vedtatt.
08/19-21

300m rifle, program 3x40
Det er sendt ut forespørsel om tilbakemelding fra ESCs 300mkomité rundt rifleøvelsen 3x40 300m som avholdes i Europacup
hvert år. Presidenten i ESC har kommunisert et klart ønske om
endring i øvelsen. 300m-komiteen har derfor fem konkrete
spørsmål de ønsker tilbakemelding på i tillegg til eventuelt andre
innspill.
Øvelsens fremtid vil behandles i møte under EC-finalen i Frankrike
i oktober, og 300m-komiteen ønsker tilbakemeldinger fra
nasjonene innen utgangen av august.
Konklusjon/vedtak: Det utføres en prosess hvor det åpnes opp for
innspill fra miljøet gjennom skyting.no. Tilbakemeldinger
sammenstilles og sendes samlet fra NSF til ESCs 300m-komité
innen utgangen av august. Ansvarlig: ACSW og IS.

Side 5
Sak nr.:
09/19-21

Saker til behandling

Ansvar

Frist

ISSF Dress-code Concept
Den 28. mai publiserte ISSF et forslag til ny dresskode i ISSF, med
invitasjon til diskusjon og innspill. Ny dresskode skal
implementeres ved inngangen til ny olympisk periode fra 2021.
Innspill fra TIK sendes til Forbundsstyret, som behandlet saken
den 15. juni og skal sammenfatte innspill til et samlet svar fra NSF:
 TIK er positive til intensjonen i forslaget, men kritisk til
enkelte punkter:
 Lengden på overgangsperiode for implementering er viktig.
Dette vil være kostnadskrevende, særlig for juniorer.
 Kritisk til skjørt som antrekk på pistol og leirdue, da
hensikten bak dette er uklar.
 Viktigste punkt er at det settes tekniske krav til
bekledningen som sikrer rettferdige forhold på skytebanen.
Konklusjon/vedtak: IS videreformidler tilbakemelding fra TIK til Tom IS
L. og forbundsstyret.

10/19-21

20.06.2019

«Idretten skal» - Bedre toppidrett (strategiplan NIF)
Den nye overordnede langtidsplanen for norsk idrett, «Idretten
vil»2019-2023 ble vedtatt på Idrettstinget i mai. I denne beskrives
fire strategiske satsningsområder som skal danne grunnlag for fire
strategiplaner kalt «Idretten skal» (Livslang idrett, Bedre idrettslag,
Flere og bedre idrettsanlegg, og Bedre toppidrett). Olympiatoppen
har fått ansvar for å lede/koordinere arbeidet med å ferdigstille
planen for toppidrett, og en arbeidsgruppe fra OLT har utarbeidet
foreløpig utkast/forslag som de ønsker kommentarer og innspill på
fra særforbund som har samarbeidsavtale med og/eller
stipendutøvere hos OLT.
Frist for innsendelse av innspill er 24.06.2019.
Konklusjon/vedtak: Alle TIK-medlemmer og sportssjef sender sine
innspill til IS snarest. IS formulerer høringssvar som sendes OLT
innen fristen.

Alle

Snarest

IS

24.06.2019

Side 6
Sak nr.:
11/19-21

12/19-21

Saker til behandling
Orientering fra forbundsstyremøte 14.-15. juni 2019 (IS)
 Fellesreglementet, instruks for komiteene flyttet til del 2 på
Tinget. Forbundsstyret ønsker innspill fra komiteene til
eventuelle endringer i instruksen.
Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering, og behandles hvis
innspill fra TIK-medlemmer.
 Langtidsplan 2019-2021(22), tiltak toppidrett: hva prioriterer vi?
Vedtak: Dette vil behandles på neste TIK-møte
 Rutinebeskrivelse seksuell trakassering behandlet 15.06.
Konklusjon/vedtak: IS distribuerer endelig rutinebeskrivelse når
den foreligger til orientering.
 Avklaring om uttak til Landskampen Norge/Sverige bane skal
ligge under BIK (Representasjonsutvalget) eller TIK.
Konklusjon/vedtak: SRS kontakter pistoltrener Uwe Knapp for
å få hans innstilling til saken før vi tar kontakt med BIK
 Søknad om internasjonal trenerutdanning nivå 2 FITASC
mottatt
Konklusjon/vedtak: TIK positive til søknad, men dette avhenger
av økonomi. IS avklarer med Gen.Sek. om det er rom
økonomisk til dette og gir tilbakemelding til søker ut fra
økonomisk kapasitet.
 Søknad EM 2022/2023 – fremdrift
Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.

Eventuelt
Ingen saker meldt inn til eventuelt.

IS 17.06.2019

Ansvar

Frist

Alle

24.08.2019

IS

07.09.2019

SRS

07.09.2019

IS

Snarest

