Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 14/19-21

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Søndag 14. mars 2021, 20.00-21.45.

Sted:

Teams

revisjon 0

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS)
Deltakere: Christian Holstad Lilleng (CHL), Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet (ACSW), Ingrid Stubsjøen (IS)
Fra administrasjonen: Tor Idar Aune (TIA), Lindis Græsdal (LG).
Meldt forfall: Svein Roger Stamnestrø (SRS)

Saksliste
90/19-21
91/19-21
92/19-21
93/19-21
94/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Kartlegging og smittehåndtering WC Wroclaw
Orientering om sesongopplegg/koronasituasjon/avlysninger etc.
Eventuelt

Sak nr.:

Sak til behandling

Ansvar

Frist

Sak nr.

Sak til behandling

Ansvar

Frist

90/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Alle
Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.

91/19-21

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

92/19-21

Kartlegging og smittehåndtering WC Wroclaw
For utøverne og Norge er WC Wroclaw en viktig konkurranse fordi
det kan bli én av kun to verdenscuper i 2021, og dermed en av få
muligheter for (re)klassifisering, oppnåelse av MQS-krav, og
internasjonal matching, mv. TIK og NSF administrasjon
anerkjenner dette. Innstillingen er imidlertid ingen deltagelse på
grunn av økende smittetrend både i Polen og Norge, plan for
smittevernhåndtering fra arrangør, og en totalvurdering av at risiko
knyttet til reise er for stor per 14.03. TIK støtter denne innstillingen
pr. dags dato.

14.03.2021
Status:
Avsluttet
14.03.2021
Status:
Avsluttet

Alle

14.03.2021
Status:
Saken
følges opp
frem mot
01.04.21.

Alle

14.03.2021
Status:
Avsluttet

Vi ønsker for utøvernes skyld fortsatt å overvåke situasjonen og
oppdatere kartleggingen så langt inn mot konkurransen som det lar
seg gjøre. LG og TIA vil derfor fortsette kartleggingsarbeidet.
Dersom smittetallene imidlertid fortsatt stiger fremover, vil endelig
beslutning tas om ikke deltagelse. Den 18. mars vil arrangør
informere om hvorvidt konkurransen avlyses eller gjennomføres.
Konklusjon/vedtak: TIK støtter innstillingen om ingen deltagelse per
14.03.2021, men LG og TIA fortsatt overvåker utvikling og
oppdaterer kartlegging løpende. Behandling videre kan skje både
via mail og/eller Teams.
93/19-21

Orientering om sesongopplegg/koronasituasjon/avlysninger
etc.
TIA orienterte om status både Skytterlandslaget og P22 pr.
14.03.2021.
Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.

94/19-21

Eventuelt
 Neste TIK-møte: søndag 28. mars kl. 20.00.
(endelig beslutning WC Wroclaw, uttak EM)

IS 14.03.2021

