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Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Tirsdag 28. og Onsdag 29. januar 2020 per mail
per mailutveksling
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen (CBB)
Leif Lippestad

Fra adm
Referent

REFERAT
Sak nr

1

2

Sak

Ansvar

Habilitet
CBB informert LL i forkant av mailutveksling om at han har
orientert Bente-Lill (BLBR) om at han diskuterer Arne
Åbråtens (AÅ) videre rolle med LL.
I og med at AÅ’s rolle ligger under Marked, og grenser opp
mot Bjørn Einars Romørens rolle, er BLBR vurdert som
inhabil i saken og deltok ikke i mailutvekslingen.
Salg/Markedsarbeid i NSF hopp og behov for å sikre
kontinuitet i salgsarbeidet ved langvarig sykefravær
CBB orienterte i mail av 28.01.20 til LL, (VEDLEGG A) om
behovet for, og ønske om å styrke salgsarbeidet mot
sponsorer. Han foreslo at NSF ansetter AÅ i full stilling fra
01.05.2020.
CBB påpekte også i mailen at dette vil kunne gjøres uten for
stor belastning i 2020 budsjettet, da NSF Hopp har flere
sykemeldinger av langvarige karakterer. Videre vil
investeringen mest sannsynlig sørge for at NSF når sine mål
om vekst innen området.
LL videresendte CBB’s mail til HK (-BLBR) (VEDLEGG A) med
info om at LL støttet CBB’s forslag. Resterende HK
medlemmer returnerte sitt syn på saken i mail av 28. og
29.01.20. (VEDLEGG A og VEDLEGG B)
Vedtak
HK støtter tiltaket og godkjente ansettelse av AÅ under den
forutsetning at det er dekning for rollen i 2020 budsjettet.
Ref. (VEDLEGG A) og AS’ kommentar «..regner med at det
er kontroll på budsjett.»
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Sak nr

Sak
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LL informerte deretter CBB per mail, med mailtråd
(VEDLEGG A) fra LL, ATH, CI, AS, og i separat mail
(VEDLEGG B) fra JOS, så fikk CBB GO fra alle til ansettelse.

CBB

Snarest

CBB ble videre forespurt om han informerer BLBR, i og med
at det er en ren adm. ansettelsessak, eller om LL skulle
informere.

CBB

Snarest

Leif Lippestad
29 januar 2020

