Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 07/19-21

Møte:
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Fra administrasjonen (sak 53/19-21 og 54/19-21): Tor Idar Aune (TIA)
Meldt forfall:

Saksliste
49/19-21
50/19-21
51/19-21
52/19-21
53/19-21
54/19-21
55/19-21
56/19-21
57/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2020
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Kravliste rekordberettigete stevner FR 2.8.2.1 e
Tildeling Kongepokal 2020 – status per mai
Status Skytterlandslaget siste periode og per nå (TIA)
Justert Plan 2020 Skytterlandslaget (TIA)
Orientering fra forbundsstyret m.m. (IS)
Eventuelt

Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

49/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
50/19-21

Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2020
Konklusjon/vedtak: Protokoll fra møte 29.01.2020 godkjent.

51/19-21

52/19-21

Alle

03.06.2020
Status:
Avsluttet

IS

Neste møte

IS

13.06.2020

Tildeling Kongepokal 2020 – status per mai (IS)
Som følge av korona-tiltak er en rekke NM utsatt eller avlyst i 2020.
Per 3. juni har TIK imidlertid fått bekreftet fra BIK om at det skal
arrangeres minimum ett NM i en Kongepokal-øvelse innen
samtlige grener og for både para og funksjonsfriske utøvere.
Vedtatte kriterier for utdeling av Kongepokal 2020 ansees fortsatt
som aktuelle.
Konklusjon/vedtak: Vedtatte kriterier for utdeling av Kongepokal
2020 ansees fortsatt som aktuelle. Det presiseres at resultater fra
internasjonale mesterskap/verdenscup i 2019 også vil inkluderes i
sammenligningsgrunnlaget. IS videreformidler vedtaket til
Forbundsstyret.

54/19-21

03.06.2020
Status:
Avsluttet

Kravliste rekordberettigete stevner FR 2.8.2.1 e
Det mottas med jevne mellomrom søknad om å få stevner godkjent
som berettiget for Norgesrekord etter Fellesreglementet 2.8.2.1 e.
Dette er TIK svært positive til, men det er behov for å koordinere
kravliste med Teknisk Komité (TK) som skal godkjenne
norgesrekordene og administrasjonen som mottar rekordskjema
etter oppnådde rekorder. Dette for å gjøre dette mer forutsigbart
både for arrangører, utøvere og TIK/TK/administrasjonen. Utkast til
kravliste er utarbeidet og sendt til TK og forbundskontoret for
innspill.
Konklusjon/vedtak: Utkast til kravliste er sendt til TK og
forbundskontoret for innspill, og tas opp igjen etter at
tilbakemeldinger er mottatt.

53/19-21

03.06.2020
Status:
Avsluttet

Alle

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

Frist

Status Skytterlandslaget siste periode og per nå (TIA)
Sportssjef orienterer om status for utøvere, trenere og ledere på
Skytterlandslaget i perioden mars til nå. Situasjonen har vært løst
ulikt blant de ulike gruppene i Skytterlandslaget.
Alle internasjonale konkurranser er bekreftet utsatt/avlyst (med et
par unntak). Fortløpende endringer i konkurranseoppsett og
tiltak/begrensninger har vært og er utfordrende i
planleggingsarbeid for Skytterlandslagets ledelse.
Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.

Side 3
Sak nr.:
55/19-21

Saker til behandling

Ansvar

Justert Plan 2020 Skytterlandslaget (TIA)
På grunn av spredningen av COVID-19 med bortfall av både
nasjonale og internasjonale konkurranser, inkl. PL og OL, lar ikke
Toppidrettsplan 2020 vedtatt i januar seg gjennomføre i 2020.
Sportssjef har utarbeidet ny operativ plan i samråd med
landslagstrenerne, og presentert denne til TIK. Planen viser også i
grove trekk de økonomiske effektene av justert plan, men
avhenger av hvilke tildelinger som kommer via OLT.
Forslag til vedtak: Revidert 2020-plan (justert pga Covid-19) vedtatt
av TIK. Informasjon distribueres, og sportssjef presenterer planen
TIA
for Forbundsstyret på møte 12.-13. juni.

56/19-21

Orientering fra Forbundsstyret m.m.
 Ekstraordinært Forbundsting, august 2020
o EM 2022
o SkytterAdmin 2.0 og NSFs digitale løsninger
o Løvenskiold – historisk miljøutfordring og «Kompakt LB
– målbilde 2024»
 NM-veka 2020
Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.

57/19-21

Frist

Eventuelt
Ingen saker meldt inn under eventuelt.

IS 03.06.2020

12.06.2020

