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Protokoll                          Møte nr.: 11/21-23                 revisjon 0 
Møte:  TIK møte i Norges Skytterforbund           Møtedato: Onsdag 06. juli 2022 kl. 2000-2230. 

Sted:  Teams  

Referent: Morten Støen (MS) 
Deltakere: Siri Mortensen (SM), Ingrid Stubsjøen (IS), Morten Støen (MS), Geir Magne Rolland (GMR), Barbro 
Breivik (BB). Fra administrasjonen: Tor Idar Aune (TIA) og Lindis Græsdal (LG). 
Meldt forfall: - 
 

   
 
 
Saksliste: 
 
59/21-23 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
60/21-23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
61/21-23 Uttak til EM og VM Leirdue, EM og VM Pistol/Rifle, VM Viltmål, samt Nordisk mesterskap og 

finalen i European Youth League (EYL). 
62/21-23 Eventuelt. 
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59/21-23 Innkalling og saksliste 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

SM - 

60/21-23 Referat fra forrige møte 
Referat fra Teamsmøte 31.03.2022 ble godkjent uten merknader. 

SM - 

61/21-23 Uttak til EM og VM Leirdue, EM og VM Pistol/Rifle, VM Viltmål, samt 
Nordisk mesterskap og finalen i European Youth League (EYL).. 
TIA startet med å redegjøre for den økonomiske situasjonen. 

Økonomien er krevende fordi kostnadene på alle områder er vesentlig 
øket den siste tiden. Det gelder bl.a. hotellutgifter, dyrere 
påmeldingsavgifter og øket pris for å sende våpen med fly. Videre har 
flytting av EM fra Moskva til flere ulike lokasjoner gjort det dyrere å 
sende utøvere. 

De økede kostnadene vil kunne påvirke hvor mange utøvere vi kan 
sende til stevner og mesterskap fremover.  

TIA la så frem innstilling for uttak til EM og VM Leirdue, EM og VM 
Pistol/Rifle, VM Viltmål, samt Nordisk mesterskap og finalen i European 
Youth League (EYL). 

Dokumentet ble sendt ut bare kort tid før møtet. Etter gjennomgangen 
og en del diskusjon og spørsmål frem og tilbake, ble det bestemt at alle 
skulle lese gjennom i ro og mak og komme med eventuelle innsigelser 
senest kl. 1200 dagen etter, torsdag 07.07. Slike innsigelser kom ikke 
inn, og innstillingen godkjennes og offentliggjøres på skyting.no. 

TIA  

62/21-23 Evenuelt. 
Ingen saker. 

  

 
 

MS 17.07.2022 


