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Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Mandag 9. desember 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, Tore Øvregård
Bente-Lill B Romøren

Fra adm
Referent

REFERAT
Sak nr

1
2
3

Sak

Referat fra HK møte nr 18 var godkjent på mail og
publiseres på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av
sakene
Status fra administrasjonen og HK

Ansvar

Tid

TØ

snarest

CBB

snarest

Hva skal NSF hopp måles på i 2019/20 sesongen
CBB gjennomgikk målene for sesongen i henhold til SPD
Vedtak
HK godkjente målene, som utarbeides som separat
dokument. Målene er basert på godkjent budsjett og kan
være gjenstand for revidering dersom forutsetningene
endres
Økonomi og marked
1. Status økonomi
Regnskapsrapport pr oktober viser fortsatt et negativt
resultat sammenlignet med budsjett. Resultatavvik
sammenlignet med budsjett forklares som tidligere
med bortfall av en profilert sponsor utenfor vår
kontroll, samt at deler av hovedsponsoravtalen ikke
føres slik vi hadde budsjettert i 2019, men overføres til
arrangementsavdelingen i 2020. Kostnadene er
redusert, og det er fortsatt høyt fokus på
kostnadsbevissthet i organisasjonen.
HK støtter at markedsarbeid prioriteres for å sikre
finansiering på kort og lang sikt.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering

Sak nr

Sak

Ansvar

2. Status markedsarbeid og avtaler
Det er tilbud ute til 3 aktuelle sponsorer, samt at det er
innledet diskusjon med en potensiell sponsor. Help,
Eterni og Lundin er signert og samarbeid godt i gang
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering.
Kommersielt utvalg (KU)
LL ga en orientering om arbeidet i Kommersielt utvalg. Det
er avholdt 3 arbeidsmøter og planer for videre arbeid
foreligger. Det vil komme en rapport til Styringsgruppen i
januar. Denne vil bli fremlagt for diskusjon i HK og skal i gi
innspill til strategi for kommersiell utvikling for NSF hopp.
KU medlemmer har bidratt aktivt med døråpninger og
diskusjoner med partnere i 2 av avtalene som er inngått.
Nye kontakter har også kommet gjennom utvalget og
diskusjoner startet
Roller og mandat for utvalget er oppdatert med et avsnitt
om arbeidsform.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering
5

Representasjon 2019/20
Generelt
• HK skal vise interesse og respekt for sponsorer og bør
være tilstede på arrangement der sponsorer er ( I
henhold til behov fra markedssjef)
• HK skal bidra til å vise respekt for arrangører og
representere på nasjonale renn I henhold til behov
• Det er viktig at HK medlemmer er tilstede for å skaffe
seg egen erfaring med hva som rører seg I hoppverdenen samt skape relasjoner
Liste over aktuelle renn for representasjon ble gjennomgått
og bemannet fra HK. Tilstedeværelse på internasjonale
renn i Norge er viktig for kontakten med FIS
representantene
Internasjonale renn der det er sponsorer tilstede bemannes
etter behov og kostnadseffektivitet
Vedtak
Representasjonslisten ble vedtatt. Hver enkelt har ansvar
for å gi beskjed snarest mulig dersom de må melde avbud
slik at annet HK medlem eventuelt kan stille.

Tid

Sak nr
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Sak

Ansvar
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CBB setter opp forslag til HK representasjon på
internasjonale renn utenfor Norge
Organisasjonsutvalgets innstillig
Høringsnotat ble gjennomgått og mindre justeringer ble
foretatt. Notatet vil bli sendt organisasjonsutvalget innen
fristen, og det vil bli publisert på vår web side og distribuert
til aktuelle personer med interesse for hopp og NSF
generelt

CBB

snarest

BLBR

Før 06.01

Notatet er omfattende, og det ble enighet om å utarbeide
et kortfattet dokument med hovedbudskapene.
Det ble uttrykt forundring og skepsis over at Hidrum uttaler
seg som han gjør i media og at han reiser til kretser for å
presentere/argumentere for sine syn i rapporten. Dette
oppleves å være i strid med god skikk.
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Vedtak
• HK er uenig med utvalget i deres innstilling og mener at
forslagene vil svekke mulighetene til å bygge NSF til en
bærekraftig organisasjon.
• Høringsnotatet ferdigstilles og distribueres
• Kortversjon med hovedpunktene utarbeides og
distribueres til HK og NSF hopp ledelse for kommentarer
• Talsperson fra hopp er HK leder inntil videre. Det gis
ingen uttalelse før kortversjon er godkjent
Innspill fra JOS om fremtidig organisering
Prosess for utvikling av organisering og samarbeidsformer i
hopp Norge ble diskutert. Det er generelt lite engasjement
for hopp på kretsnivå, og alternative former for å støtte
miljøene lokalt og regionalt må diskuteres og etableres.
Vedtak
Skisse til diskusjonsgrunnlag og prosess med involvering av
hoppmiljøene utarbeides i samarbeid med NSF hopp
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Eventuelt
1. Forslag til møtedatoer for HK møter i 2020 sendes på
doodle
2. Det er tidligere besluttet å avholde jevnlige møter med
generalsekretær og Skipresident for å øke kunnskapen
og engasjementet for vår gren.
Vedtak
HK medlemmer og NSF hopp ledelsen sender innspill til
saker som kan tas opp med generalsekretær og
Skipresident
Generalsekretær inviteres til HK møtet i januar for å
redegjøre for sine målsetninger med ny organisasjon. I

BLBR
BLBR

JOS, ATH, CI

HK jan

BLBR

10.12

HK

20.12

BLBR

snarest

Sak nr
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Ansvar

Tid

JOS

Snarest

tillegg besluttes saker som vi ønsker å ta opp til
diskusjon og informasjon.
HK’s halvtine
1. HK ønsker å inkludere fordeling av regionsansvar på
listen over ansvar. Behov og ønsker avdekkes
Vedtak
Utkast til mail til kontaktpersoner utarbeides

Det etableres en pilot i en region for å få et grunnlag for HK
hva som er hensiktsmessig. Forslag til pilotregion
fastsettes etter at mail er sendt og respons mottatt.
Fordeling av ansvar for regioner foretas
2. HK anser det som viktig å gi erfaringsbaserte innspill til
valgkomiteen når det gjelder behov for kompetanse og
erfaring når det søkes etter kandidater til
hoppkomiteen. Vi må ta utgangspunkt i eksisterende
NSF lov med grenenes ansvar. Det er dessverre lite
hensiktsmessig for en valgkomite å rekruttere
kandidater til grenkomiteen i 2020 basert på at den
politiske organiseringen av NSF med dertil hørende
ansvar og myndighet for komiteene fremover, ikke er
besluttet før valget skal forsetas.
3.
Vedtak
HK medlemmene og NSF ledelsen sender innspill til
BLBR om hva de mener er viktige kompetanser og
erfaringer for HK i kommende periode
BLBR avholder møte med valgkomiteen og redegjør
ønskede kompetanser i HK i neste periode, basert på
egne erfaringer og utfordringer. Det informeres også
om erfaringer som gjelder tidsbruk for å sikre at de som
velges vet hva det innebærer av tid å sitte i komiteen
Bente-Lill B Romøren
10 desember 2019

januar

HK/NSF
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Snarest

BLBR

Januar

