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Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
2 september 2019 kl 17 – 20.00
NSF Ullevål, møterom hopp
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen, Ståle Villumstad, Tore Øvregård
Anette Sagen
Bente-Lill B Romøren

Fra adm
Forfall
Referent
REFERAT
Sak nr

1
2
3

Sak

Referat fra HK møte nr 15 var godkjent på mail.
Referatet publiseres på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansette for å være inhabile i noen av
sakene
Økonomi og marked
1. Regnskapsrapport og prognose ble gjennomgått av
CBB. Det er nå tilgang til rapporterings og
prognoseverktøyet i One Stop igjen etter lang tid uten
tilgang. Hopp varsler igjen høy risiko for et negativt
resultat større enn det som ble fremlagt i revidert
budsjett. Hovedårsaken er at vi nå er informert om at
vårt hovedsponsorat ikke kan føres med 8/12 av hele
beløpet i 2019 grunnet at avtalen inneholder
eksponering i arrangement, som må inntekts og
utgiftsføres på det tidspunkt aktiviteten skjer.
Avklaring av prognose for fremlegging i Skistyret gjøres
i møte med økonomisjef.
2. Status markedsarbeid viser muntlig avtale med en
sponsor samt 90% sannsynlig avtale med en sponsor.
Det er avtalt annengangs møte med diskusjon av tilbud
med 6 potensielle partnere. Sannsynligheten for
inngåelse av sponsoravtale med to større partnere og
en strategisk partner settes til 50%.
Vedtak
HK tar orienteringen om prognose til etterretning og vil
holde tett dialog med sportsjef og økonomiavdelingen for å
sikre et best mulig resultat og forutsetninger for hopp på
kort og lang sikt.

Ansvar

Tid

TØ

snarest

BLBR

03.09

Sak nr

4

5

Sak

Vedtak
Hopp administrasjonen utarbeider forslag til program for
høstmøtet og sirkulerer dette til HK for kommentar.
Status kommersielt utvalg
LL redegjorde for status og gikk gjennom hovedpunktene i
referatet fra utvalgets arbeidsmøter 17 og 18 august.

•

SV

Snarest
mulig

LL

05.09

BLBR

24.09

Det er behov for å avstemme forventninger og
mandat for del 2 : «Fremme forslag til langsiktig (ut
over 1 år) strategi for kommersiell utvikling for NSF
Hopp». Det er ønskelig at utvalget jobber med en
ideell fremtidsbeskrivelse av scenarier for
verdiskapning i hopp uten begrensninger av
eksisterende rammer.
Jobben med det kortsiktige perspektivet er godt i
gang og fortsetter.

Vedtak
LL takker utvalget for innsats og referat. Han ber om et
møte med Gerd sammen med Ståle for gjennomgang av
innspillene som forberedelse til videre diskusjon i
styringsgruppen.
Hk ønsker at utvalget skal komme med innspill til
styringsgruppen innenfor eksisterende rammer for
kortsiktige tiltak. For langsiktig strategi er det ønskelig at
utvalget utarbeider en ideell fremtidsbeskrivelse av
scenarier for størst mulig verdiskapning for NSF og NSF
hopp
Styrking av hopp sin posisjon intern og eksternt
Det oppleves betydelig forskjell på hvordan hopp
organisasjonen oppfattes internt i NSF og eksternt (for
eksempel hos sponsorer og klubber)
Årsaker til forskjellene be diskutert.
Vedtak
HK og hoppadministrasjonen utarbeider en faktabasert
situasjonsanalyse av hopp sin posisjon og gjør en revidering
av planer relatert til dette området basert på forankret
målsetning.
Videre prosess settes på sakslisten fremover
7

Tid

Høstmøte
Ansvar for program og gjennomføring ligger hos SV og TØ
fra administrasjonens side. BLBR er opptatt og ATH har
hovedansvaret fra HK

•

6

Ansvar

Eventuelt

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

SV

Snarest
mulig

Sikkerhet knyttet il bomsystemer i hoppbakkene ble
diskutert.
Vedtak
Administrasjonen sender en anmodning til bakkeeiere om å
gjennomgå sikkerheten knyttet til bomsystemer spesielt
knyttet til forhold knyttet til flytting av bom
Bente-Lill B Romøren
6 september 2019

