Tingperiode 2018-20 HK møte 18
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Onsdag 13. november 2019 kl 17 – 20.30
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
Jon Ola Skrutvold. Clas Brede Bråthen på sakene 1 – 5.
Bente-Lill B Romøren

Fra adm
Forfall:
Referent:

REFERAT
Sak nr

1
2
3

Sak

Ansvar

Tid

Referat fra HK møte nr 17 var godkjent på mail. Alle
vedtak var gjennomført. Referatet publiseres på web
Habilitet Det var ingen som ble ansett for å være inhabile
i noen av sakene

TØ/SV

snarest

Adm hopp

Snarest

Adm hopp

snarest

Fluorvedtak
Vedtak fra langrenn var sendt ut med innkallingen.
Fluorholding smøring innebærer HMS risiko samt at det i
tillegg er kostbart. Det er viktig at trenere og ledere
legger hovedvekt på teknikk og riktig fysisk trening som
det viktigste for barn og unge i utviklingen av sine
skiferdigheter. Det må jobbes med gode holdninger i alle
ledd via informasjon på samlinger, arrangement og web.
Vedtak
NSF hopp opprettholder vedtak fra 22.01.2019 og
• HK slutter seg til vedtaket i langrenn, og innfører
forbud mot fluorholdige glidprodukter i
aldersgruppene til og med 16 år for sesongen
2019/20.
• Det skal rettes en henstilling til alle om å
respektere forbudet og det skal informeres om at
stikkprøver kan tas.
• NSF hopp utarbeider og distribuerer informasjon
om vedtaket.

4

Kommersielt utvalg (KU)
Det var avholdt et arbeidsmøte i KU 28 oktober. Utvalget
har bidratt til nye avtaler, og det ble uttrykt stor
tilfredshet med dette. Gruppen er i gang med å
utarbeide videre plan for sitt arbeid.

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

LL

Snarest

BLBR

13.12.19

BLBR

14.11

HK

25.11.19

Siden KU rapporterer til Styringsgruppen, er det
hensiktsmessig at styringsgruppen møtes for å sikre
felles forventninger og mål fremover
Vedtak
Leder av styringsgruppen, LL innkaller til
styringsgruppemøte
Høstmøte oppfølging startkontingenter
Skistyret hadde oppfordret grenen til å ta en diskusjon på
høstmøtet om nivået på startkontingenter.
Det ble uttrykt forståelse for at arrangørene har behov
for økte inntekter. Representantene på fagmøtet hadde
noe delte meninger rundt økning av satsene. Enkelte
mente at satsene ikke burde økes, mens flere mente en
økning for junior/senior/mesterskap kunne aksepteres.
Dog ble det gitt uttrykk for at man skulle holde
kostnadene for deltagelse i arrangement på et lavt nivå i
de laveste aldersgruppene. Dette skal ses som et
virkemiddel i rekruttering.
Vedtak
HK leder melder tilbake til Skistyret i henhold til vedtak
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Representasjon 2019/20
Som komitemedlemmer er en av oppgavene å
representere NSF hopp i ulike sammenhenger
1. HK skal vise interesse og respekt for sponsorer og
bør være tilstede på arrangement der sponsorer
er i henhold til behov ( fra markedssjef)
2. HK skal bidra til å vise respekt for arrangører og
representere på nasjonale renn I henhold til
behov (fra administrasjonen i hopp)
3. Det er viktig at HK medlemmer er til stede for å
skaffe seg egen erfaring med hva som rører seg I
hopp- verdenen samt skape relasjoner
Det skal settes opp en representasjonsliste for sesongen.
Denne skal utarbeides i samarbeid med ledelsen i hopp
og godkjennes i HK av budsjettmessige hensyn
Vedtak
Oppdatert representasjonsliste over renn i Norge inkl
RAW AIR sendes til HK
HK medlemmene oppdaterer sin mulighet til å
representere på nasjonale arrangement inkl RAW AIR

Sak nr

Sak

Markedssjef/Sportsjef setter opp behov/ønske om
representasjon fra HK på internasjonale renn så snart det
foreligger oversikt over behov. HK medlemmer gir
deretter beskjed om hva som er mulig for dem å delta på.

Ansvar

Tid

CBB

Fortløpende

CBB

09.12.19

Oppgaver og formål med representasjonen skal avklares
med sportsjef/markedssjef og sikres budsjettmessig
dekning
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Hva skal NSF hopp måles på i 2019/20 sesongen
For å sikre harmonisering av prioriteter i HK med målene
for NSF hopp på kort og lang sikt, utarbeides det en
oversikt med hovedmålene fro 2019/2020.
Vedtak
Mål for 2019/2020 fremlegges på HK møtet 9 desember
Økonomi og marked
Regnskapsrapport fremegges kommende fredag
• Risiko Kina prosjektet
• Ellers iht forrige rapport og estimat
Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering
Marked
• Annengangsmøte eksponert – 2 interessenter
• Reforhandling en sponsor
• Eterni, Help, Lundin nye sponsorer
Vedtak
HK tar informasjonen ti orientering og sier seg godt
fornøyd med resultatene
Budsjett
Det ble fremlagt et budsjett i balanse. Det er en betydelig
usikkerhet i budsjettet på grunn av pågående arbeid med
nye sponsorer.
Det nedlegges for mye tid til regnskap og budsjettering i
gren, og det er et sterkt behov for å frigjøre disse
ressursene til sportslige og markedsmessige aktiviteter.
HK og NSF hopp ser frem til styrking av den sentrale
økonomifunksjonen og forenklede systemer for
planlegging og oppfølging.
Vedtak

Sak nr

Sak

1. HK tar orienteringen om budsjett 2020 til
etterretning og vedtar å innstille forslaget til
godkjenning i Skistyret
2. HK støtter at markedsarbeid prioriteres for å sikre
finansiering av aktiviteter for å nå våre mål
3. HK ber om at det gjøres en risikovurdering der
eventuelle nødvendige kostnadskutt identifiseres
og fremmes for HK innen 15 mai. Revidert
budsjett baseres på prioriteringer for å nå våre
mål på kort og lang sikt og forutsetter
nødvendige styringsverktøy
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Tid

CBB

15.05.20

BLBR

18.11

BLBR

2.12

BLBR

18.11

BLBR

21.12

Organisasjonsutvalgets innstillig
Plan for høringssvar ble diskutert. Innstillingen skiller seg
ubetydelig fra første utkast, som vi ga våre kommentarer
til. Det er gitt positive tilbakemeldinger på arbeidet som
ble gjort med kommentarene fra hopp, men ikke noe er
hensyntatt!!
Innstillingen er etter vår oppfatning ikke i harmoni med
kriteriene for en bærekraftig og effektiv organisasjon.
Det er betydelig uklarheter når det gjelder
ansvarsfordeling og myndighet, og det undrer oss at det
gode arbeidet som er gjort med SWOT analysen i liten
grad ligger til grunn for innstilligen.
Vedtak
1. NSF hopp utarbeider et høringssvar basert på
kommentarene vi ga i første runde
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av
BLBR, LL og CBB som utarbeider et utkast til
behandling i HK. Føreste utkast utarbeides av
BLBR
3. Høringssvaret ferdigbehandles i HK møtet 9
desember
4. Det undersøkes om det er grunnlag for samarbeid
om høringssvar på tvers av grener.
5. Høringssvaret sendes organisasjonsutvalget innen
fristen 6 januar
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Ansvar

Eventuelt
1. Innspill fra JOS om fremtidig organisering tas i
neste møte
Bente-Lill B Romøren
14.11.2019

