Referat fra møte nr. 6 i Utvalg for idrett for utviklingshemmede (2017-2019) 5. juni 2018
Tilstede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristin Kloster Aasen - Leder
Christian H Johansen
Kristin Homb
Eva Skei
Åse Torheim
Bjug Ringstad (Nestleder)
Sofie Wirum Sæter
Anja Veum, sjef virksomhetsområde breddeidrett, referent
Mette Berg, rådgiver paraidrett
Marit Røste, Head of delegation tilstede på 27/6 og 26/6.
Runar Steinsland fra Norges Friidrettsforbund var tilstede på sak 31/6

•

Andre Berg

Fravær:

Kristin Kloster Aasen ønsket velkommen.
27/6 presentasjon av nyansatte
Mette Margrethe Berg presenterte seg. Hun tiltrer 1. juli 2018 og vil snarlig presenteres for SOI som
ny National Director.
28/6 Status arbeidet med delegasjonen til SOWSG 2019
Marit Røste, Head of delegation og Anja orienterte om status.
Særforbundene som er med har nå frist til 1. juli med å klarere utøvere.
Kostnaden for særforbundene vil per utøver være kr 9 000,-. Dette er det ønskelig at ikke belastes
utøveren selv.
29/6 Oppfølging klassifisering av utviklingshemmede
Viser til sak 22/4a i utvalgsmøtet 25. oktober 2017, og sak 25/5 6. mars 2018.
Det har vært et administrativt møte der en har diskutert NIFs rolle i klassifiseringsarbeidet.
NIFs rolle er å støtte særforbundene i deres klassifiseringsarbeid, samt arrangere noen felles
samlinger på tvers, samt koordinere klassifisører. Klassifisering og divisjonering for denne målgruppa
vil bli med i det større klassifiseringsarbeidet som pågår. Administrasjonen følger videre opp dette.
30/6 Ny utøverrepresentant
NIFs administrasjon følger opp dette tidlig høst.
31/6 Etablering av aktivitet i klubb og utvikling av konkurranseprogram for utøvergruppen
Christian H Johansen og Runar Steinsland orienterte om hvordan de jobber i Friidrettsforbundet for å
etablere konkurranseprogram for utøvergruppen gjennom «Friidrett Grand Prix».
Eva Skei orienterte utvalget om hvordan de jobber med inkluderingsarbeidet i håndball.
32/6 Eventuelt
Neste møte legges til jubileet til Nordstrand allidrett, 3. september kl 15-17.30 på Nordstrand

