Møtereferat: NROI
Tema:

NROI-rådsmøte

Sted:

Oslo (Kielbåten)

26.Dato: 27.10.2018

Tilstede:
Ronny Røise, Terje Tessem og Lars B Sand
Ikke tilstede: Hugo Hansen og Ola Skårild
Møteleder:

Lars B Sand

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SAK 01:

RO-jakker/bukser og oppdatering av Uniformsreglement
Forslag om «utdanning» av flere RM i «utkantstrøk».
Oppdatere «MAL for Briefing» ihht krav fra Sanctioning committee
Presisering i «Instruktørguiden» til Godkjenningskurs
Drøfte sak 22/2018 fra styret «IPSC opplæring på .22LR for juniorer»
Kurs 4. kvartal 2018 og første halvår 2019.
Eventuelt

RO-jakker/bukser og oppdatering av Uniformsreglement
NROI-rådet har bestemt at vi skal kjøpe inn RO-jakker av typen «CONDOR
Summit, Soft Shell Jacket, NO:602» i svart som offisiell NROI-jakke. Det vil bli
brodert NROI Norway logo på ryggen og IPSC-vekten på venstre bryst. Jakken har
borrelåsområder på begge overarmer. Her vil det kun være tillatt å sette på Norsk
flagg i fulle farger, DSSN-logo og/eller IPSC-logo. INGEN andre merker er tillatt!
Jakkene vil bli lagt tilgjengelig i en webshop, forhåpentligvis i DSSN-webshop.
NROI har samtidig bestemt at buksene til NROI-uniformen skal skifte til svart
farge. Her vil det som en overgangsordning bli tillatt å benytte de gamle blå
buksene fram 01.01.2021.
Uniformsreglementet er oppdatert tilsvarende.
Det ble også besluttet at de RO-ene som jobbet OCC2018 og Viking Match 2018
vil få tilsendt en gratis RO-jakke, som takk for hjelpa.

SAK 02:

Forslag om «utdanning» av flere RM i «utkantstrøk»
Innkommet forslag fra Region Nord: «Vi har sett på at det er behov for å få til flere
L3 matcher lokalt, og at disse ikke nødvendigvis må ha NM status og det er ikke
behov for å trekke 2-300 deltagere, men rett og slett for at man skal ha en mulighet
til både å arrangere/jobbe, og delta på L3 uten å måtte reise langt og ligge våken om
nettene for å få en plass på disse populære matchene som etterhvert har blitt
nærmest umulig å få plass på om du ikke sitter klar ved åpning i SSI. Og ikke minst
for at lokale skyttere skal få mer erfaring, skyteglede og kunne erverve poeng nok
til våpenkjøp.
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I denne forbindelse kan det være greit at NROI ser på og "satser" på noen aktive
RO'er for å utvikle lokale RM, da det ikke er så mange RM totalt og er noen
utfordringer ved å skulle hente disse flere ganger til L3 matcher i nord med 50-100
deltagere... Kanskje gjelder dette andre "utkantstrøk også", hva vet jeg.»

NROI ser ingen grunn til å utdanne folk til RM bare for å gjøre det, men ser
poengene som fremstilles i forslaget. Vi vil følge aktuelle kandidater fra hele Norge
og til en hver tid vurdere mulige nye RM-kandidater.

SAK 03:

Oppdatere «MAL for Briefing» ihht krav fra Sanctioning committee
Oppdatert og vil bli publisert på Romansys under «Download».

SAK 04:

Presisering i «Instruktørguiden» til Godkjenningskurs
I instruktørguiden står det:
«Diplomer til elevene for bestått godkjenningskurs fås ved henvendelse til NROI,
og fylles ut og signeres av instruktøren. Utlever diplomet og IPSC Match Etiquette
ved bestått kurs. Det vil si når fase 1 og fase 2 er fullført innen tidsfristen.»
Dette må omformuleres slik at følgende misforståelse ikke inntreffer:
«Jeg leste den om at man skal be om å få sendte diplomer i forkant slik at man kan
deler ut etter bestått kurs og godkjenningsmatcher.»
Hjertesukk fra kasserer om misforståelser rundt betaling av klubbkontigent og
Forbundskontigent. Presiserer dette mer ved utdanning av nye kursinstruktører og i
Instruktørguiden.
Dette er nå oppdatert og vil bli publisert som nytt kurs på Romansys.

SAK 05:

Drøfte sak 22/2018 fra Styret: «IPSC opplæring på .22LR for juniorer»
NROI leder har mottatt et brev fra Styret og vil drøfte denne saken med rådet.
Saken ble drøftet i NROI-rådet og NROI-leder følger opp saken med Vicepresident
og Sportssjef. Retningslinjer og presiseringer vil bli forelagt Klubbledermøtet i
forbindelse neste Forbundsting.

SAK 06:

Dato
09.-10.02.2019
16.-17.02-2019
Februar?
23.03.2019
23.-24.03.2019
27.-28.04.2019

RO-kurs 2018/2019 - kurskalender

Betegnelse
RO-KURS 1
RO-KURS 2
RO-KURS 3
CourseDesign
CRO-KURS 1
RO-KURS 4

Kurstype
IROA Level 1 Seminar
IROA Level 1 Seminar
IROA Level 1 Seminar
NROI CourseDesign Seminar
IROA Level 2 Seminar
IROA Level 1 Seminar

20181027 Referat NROI rådsmøte

Sted
Lars - Gardermoen
Terje - Stavanger
Hugo - TBD - NordNorge
Ronny - Gardermoen
Lars - Gardermoen
Ronny - Gardermoen
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SAK 07:

Eventuelt
Ola Skårild har trukket seg fra NROI-rådet. Lars Selven har takket ja til å være
med.
Vi takker Ola for sin innsats i løpet av over 7 år i NROI-rådet.

Neste NROI-råd møte blir i forbindelse med neste Forbundsting.

Med hilsen

Lars B Sand
Referent
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