Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 11 og 12/19-21

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Torsdag 14. januar 2021, 20.00-22.00.

Sted:

Teams

revisjon 0

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS)
Deltakere: Svein Roger Stamnestrø (SRS), Christian Holstad Lilleng (CHL), Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet
(ACSW), Ingrid Stubsjøen (IS)
Fra administrasjonen: Tor Idar Aune (TIA), Lindis Græsdal (LG) (deltok på sak 76, 77 og 78/19-21).
Meldt forfall:

Saksliste
73/19-21
74/19-21
75/19-21
76/19-21
77/19-21
78/19-21
79/19-21
80/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Uttakskriterier EM 10m 2021, endring per 06.01.2021 (sak på møte 11, 06.01.21)
Orientering avlyst EM og EMP 10m 2021
Rutinebeskrivelse Kartlegging og håndtering av smittevern under internasjonale
mesterskap
Budsjett 2021
Kriterier tildeling H.M.Kongens Pokal 2021
Eventuelt
 Dato neste møte.

Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

73/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
74/19-21

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

75/19-21

Endrede uttakskriterier EM 10m 2021 (sak på møte 11,
06.01.21)
Saken ble behandlet på møte 11 på e-post den 6. januar 2021.
Alle
Administrativ ledelse av Skytterlandslaget og TIK ser seg
dessverre nødt til å endre opprinnelig vedtatte uttakskriterier, da
planlagte vurderingskonkurranser er utsatt og/eller avlyst som følge
av smittevernstiltak ifm Covid-19. Uten mulighet til å utlyse
vurderingsstevne(r) i god nok tid og med mulighet for fri deltagelse,
blir skjønnsmessig vurdering grunnlag for uttak.

Frist
14.01.2021
Status:
Avsluttet
14.01.2021
Status:
Avsluttet
14.01.2021
Status:
Avsluttet

Konklusjon/vedtak: Uttakskriterier til EM 10m 2021 endres til
skjønnsmessig uttak, da vurderingsstevner er utsatt og/eller avlyst
som følge av smittevernstiltak på grunn av Covid-19.
76/19-21

Orientering avlyst EM og EMP 10m 2021 (TIA/IS)
EM og EMP ble bekreftet avlyst/utsatt 11.01.2021. TIA og IS
Alle
orienterer om situasjonen. Det er enighet i TIK om at NSF må følge
tett opp hvordan kvoteplasser vil deles ut som følge av avlysningen
av EM.

14.01.2021
Status:
Avsluttet

Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.
77/19-21

Rutinebeskrivelse Kartlegging og håndtering av smittevern
under internasjonale mesterskap
LG og TIA har utarbeidet rutinebeskrivelse for kartlegging og
håndtering av smittevern under internasjonale mesterskap.
Kartleggingen er omfattende og vil være grunnlag for å beslutte
endelig deltagelse/ikke deltagelse, evt. størrelse på troppen mv., i
internasjonale konkurranser så lenge Covid-19 er en faktor i
verden. Ny mal og rutine ifm kartlegging og risikovurdering er nå
implementert.
Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.

Alle

14.01.2021
Status:
Avsluttet

Side 3
Sak nr.:
78/19-21

Saker til behandling

Ansvar

Budsjett 2021
TIA har ferdigstilt utkast til budsjett 2021. Tildeling fra OLT er
Alle
justert fra budsjett behandlet i november, og tilsvarende justeringer
er gjort på kostnadssiden i budsjettet. Rammen for budsjettet er
avklart med Generalsekretær som presenterer det samlede
budsjett 2021 for forbundsstyret i møte 19.01.21.

Frist
14.01.2021
Status:
Avsluttet

Konklusjon/vedtak: Budsjett 2021 vedtas. TIA sender
toppidrettsbudsjettet til GS.
79/19-21

Kriterier tildeling H.M.Kongens Pokal 2021
Kongepokalene skal etter Fellesreglementet 2.9.2 deles ut innen
grenen rifle i 2021. Kriterier som legges frem for TIK følger samme
modell som tidligere år, med mulighet til å vinne Kongepokal innen
samtlige OL/PL-øvelser, med en kvantitativ beregning som
bestemmer hvem som vinner Kongepokalen.
Sammenligningsgrunnlag for NM-vinnernes resultater er
internasjonale mesterskap, verdenscup, OL og PL arrangert i 2021.
Konklusjon/vedtak: Fremlagte kriterier for tildeling H.M.Kongens
Pokal 2021 vedtas, og legges frem for Forbundsstyret.

80/19-21

Eventuelt
 Dato neste møte: torsdag 11.02.2021 kl. 20.00.

IS 18.01.2021

IS

Snarest

