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Sak nr.

Sak til behandling

39/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
40/19-21

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Konklusjon/vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent.

41/19-21

Frist
29.01.2020
Status:
Avsluttet

Alle

29.01.2020
Status:
Avsluttet

IS

11.02.2020

Priser: Årets Utøver og Årets Gjennombrudd
Utdeling av de to prisene Årets Utøver og Årets Gjennombrudd vil
deles ut under Skyttermessen/Skytterkonferansen lørdag 1.
februar. Nominerte til de to prisene ble levert av sportssjef i forkant
av møtet.
2019 var et år med mange sterke prestasjoner.
Konklusjon/vedtak: Årets Gjennombrudd: Jon-Hermann Hegg.
Årets Utøver: Jenny Stene

42/19-21

Kriterier tildeling Kongepokal 2020
Tildeling av Kongepokal 2020 skal iht. NSFs faste rullering skje
innen viltmål. Deltagerhistorikk fra NM viltmål siste 3 år viser
imidlertid at det i et normalt år ikke vil tilfredsstille Norges
Idrettsforbunds overordnede krav om kvantitet (15 deltagere). Det
er derfor utarbeidet to forslag til kriterier. Merk at kriteriene for
tildeling må legges frem for Forbundsstyret før publisering.
Konklusjon/vedtak: IS presenterer kriterier for behandling i neste
Forbundsstyremøte. Om de godkjennes der publiseres de på
skyting.no snarest.

43/19-21

Høringssvar ISSF, Olympisk program 2024
ISSF har bedt om høringssvar fra medlemmer før de gir sin
tilbakemelding til IOC rundt olympisk program 2024. Diskusjon i
TIK legger grunnlag for høringssvar som skal godkjennes av
Forbundsstyret før det sendes ISSF. Innspill: innføre øvelser som
ikke er inndelt per kjønn, samt innføre mixed-øvelse for skeet.
Konklusjon/vedtak: CHL utarbeider utkast høringssvar som sendes CHL
resten av TIK, og deretter Forbundsstyret basert på diskusjon i
møtet.

44/19-21

Toppidrettsplan 2020 + Budsjett 2020 (TIA)
Forslag til Toppidrettsplan og Budsjett 2020 lagt frem av sportssjef
for behandling.
Konklusjon/vedtak: Toppidrettsplan 2020, dokument med Sportslig
fokus 2020 og Budsjett 2020 er godkjent av TIK. Legges frem for
Forbundsstyret for behandling, og publiseres deretter på
skyting.no.

45/19-21

02.02.2020

Orientering fra Forbundsstyremøte 15.01.2020 (IS)
Informasjon fra Forbundsstyremøtet 15.01.2020 er delt med TIK.
Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.

TIA

15.02.2020

IS

29.01.2020
Status:
Avsluttet

Side 3
Sak nr.:
46/19-21

Saker til behandling

Frist

Mandat tillitsvalgte Skytterlandslaget (TIA/IS)
Mandat tillitsvalgte Skytterlandslaget er utarbeidet og behandlet.
TIK ser det svært viktig å ha dette på plass, da tillitsvalgte har en
viktig funksjon på Skytterlandslaget. Det har ikke vært avholdt valg
av tillitsvalgte for sesongen 2020 ennå, da kick-off ikke ble avholdt
før jul 2019.
Konklusjon/vedtak: Mandat Tillitsvalgte Skytterlandslaget er
godkjent og publiseres på skyting.no.
Sportssjef kontakter leder Skytterlandslaget UNG for å sikre at
utøvergruppen kan velge sin tillitsvalgte på første samling,i tillegg
til å kontakte avtroppende tillitsvalgte med ønske om at de
gjennomfører valg blant utøverne av nye tillitsvalgte.

47/19-21

Ansvar

Eventuelt
 Orientering fra sportssjef: planleggingen og gjennomføring
av evaluering av perioden 2016-2020 og planlegging
organisering/struktur/fokus 2021-2024 er igangsatt i
samarbeid med flere trenere og ledere på
Skytterlandslaget. TIK bes komme med innspill og forslag
per mail til sportssjef innen 06.02.2020.

IS 30.01.2020

TIA

10.02.2020

Alle

06.02.2020

