Tingperiode 2018-20 HK møte 20
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra adm
Fra sentral adm
Referent

Hoppkomitemøte
Onsdag 15. janaur 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
Ingvild Bretten Berg (IBB)
Bente-Lill B Romøren

REFERAT
Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

1

Referat fra HK møte nr 19 ble godkjent og publiseres å web

TØ, SV

snarest

2

Habilitet
Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av
sakene
Status fra administrasjonen
NSF hopp mål 2019/20 sesongen var renskrevt som avtalt.

CBB

D/B

Vedtak
HK godkjente handlingsplan med mål for sesongen 2019/20
og vil behandle plan og mål for neste sesong i april 2020

CBB/HK

April
2020

CBB
BLBR, LL

Snarest
snarest

3

Status økonomi
Årsoppgjøret for 2019 er under utarbeidelse. Resultatet for
hopp påvirkes i stor grad av ytre faktorer ( tap av en stor
sponsor, garanti for RAW AIR kvinner, system for føring av
sponsorinntekter fra hovedsponsor, brudd med Kina
prosjektet og utsettelse for avgjørelse av ny sponsoravtale)
og ligger an til å bli negativt for første gang på 6 år.
Kostnadene er betydelig redusert ved besparelser i henhold
til estimat.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering og vedtok at BLBR og
LL skal bidra med innspill til og diskusjoner med
økonomiavdelingen i arbeidet med argumentasjon for
utestående krav til Kineserne etter deres brudd på avtalen .
CBB oversender avtaler og dokumentasjon til BLBR
BLBR og LL gjennomgår dokumentasjonen og avtaler møte
med økonomiavdelingen

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

HK, adm

Før
vårmøtet

CBB,TØ, SV

snarest

Status markedsarbeid og avtaler
Kommersielt utvalg har bidratt med døråpning til mulif ny
sponsor, som har vist positiv interess for å gå videre i
forhandlinger.
En stor sponsor har meddelt utstedelse av avgjørelse, og at
vi er en av 2 kandidater de vil velge.
Det er konkrete diskusjoner om tilbud til en tredje større
sponsor samt pågående diskusjoner med noen mindre.
Kommersielt utvalg vil avlevere en foreløpig rapport i
begynnelsen av februar.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering
5

6

Organisasjonsutvalgets innstilling
Kortversjon av vårt høringssvar ble diskutert.
Vedtak
Det utarbeides ikke et nytt dokument. Kortversjonen erde 6
punktene i anbefalingen fra HK og NSF hopp.
Argumentasjon for punktene tas fra høringsinnspillet
Fremtidig organisering av rekruttering til hopp og HKs
aktivitet på regionalt og lokalt nivå
Det ble diskutert hvordan HK kan bidra på best mulig måte
for å stimulere til rekruttering og aktivitet på lokalt og
regionalt nivå. Synlighet på lokale arrangement og hedring
av ildsjeler ble foreslått fra administrasjonen.
Vedtak
Forslag til organisering av rekruttering utarbeides som
grunnlag for tema på vårmøtet 2020
Liste over aktuelle arrangement blir utarbeidet av adm.
sammen med en første navneliste på lokale ildsjeler.
Oppfølging avtales mellom HK medlemmene og
administrasjonen

7

Anbefaling til valgkomiteen –
Viktige kompetanser og erfaringer i ny hoppkomite basert
på fremtidige utfordringer og muligheter ble diskutert og
liste ble ferdigstilt.
Vedtak
BLBR gjennomgår behov for kompetanser og erfaringer i
kommende HK med valgkomiteens leder. Det oppfordres
videre til at valgkomiteen tar samtaler med medlemmene i
sittende HK samt medlemmene i hopp ledelsen.

8

HK, adm

Ny organisering av fellesfunksjonene

BLBR

16.01.20

Sak nr

Sak

Målsetning og planer med den nye organiseringen av
fellesfunksjonene og samarbeidet med grenene ble
presentert.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering.
Generalsekretæren inviteres til HK møter for å sikre
kunnskap om aktuelle saker fra begge parter.
Bente-Lill B Romøren
17.01.2020

Ansvar

Tid

