Tingperiode 2018-20 HK møte 23
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra adm
Fra sentral adm
Referent

Hoppkomitemøte
Tirsdag 17 mars kl 17 – 18.30
Teams møte
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ)
Bente-Lill B Romøren

REFERAT
Sak nr

1

Sak

Informasjon fra Skistyret 16.03
NSF står i en meget alvorlig økonomisk situasjon
med usikre inntekter og tap av inntekter på totalt
49 mio NOK pr 16 mars.
Skistyret fattet følgende vedtak i møte 16.03
• ingen gren kan styre med usikre inntekter
• permitteringsvarsel sendes ut etter
diskusjon med sportsjefer og
avdelingsledere
• alle samlinger og reiser innstilles til og med
juli
• ansettelsesstopp
CBB redegjorde for tiltak som planlegges iverksatt
i hopp. Det er en ambisjon å kunne fortsette med
strukturen for landslag og toppidrett, og planer for
aktivitet legges for å stå kare til å igangsette så
snart situasjonen og økonomien tillater det, Grep
må tas for å komme gjennom den akutte
situasjonen, samtidig som vi må ha et perspektiv
på fremtiden.
Det arbeides med justerte estimater/budsjetter for
resten av 2020, og forslag om strategiske tiltak for
å sikre og utvikle økonomien og produktet hopp
fremover ble diskutert.

Ansvar

Tid

Sak nr

Sak

Vedtak
HK tok informasjonen om permitteringer til
orientering og påpekte viktigheten av å sikre at
prosessen gjøres i henhold til eksisterende
regelverk.
Strategi for organisasjonsutvikling med nye
inntektsmuligheter prioriteres og utarbeides i en
gruppe bestående av CBB, Arne Åbråten, BLBR
og ATH. Gruppen innkalles til telefonmøte
2

Ansvar

Tid

CBB

snarest

Skitinget utsettes til juni 2021
Basert på corona situasjonen, er Skitinget utsatt til
juni 2021. Dette innebærer at komiteer og
Skistyret blir sittende et ekstra år før valg.

3
4

Frivillige som har sagt nei til gjenvalg, kan trekke
seg fra sine verv etter ordinær tingperiode er over.
Oppnevning eller valg av nye medlemmer kan
foretas ekstraordinært.
FIS møter
Vårmøte i FIS er avlyst, og det vil være
usannsynlig at FIS kongressen kan gjennomføres.
Skistyremøter
Fredag 20.03 kl 15.00
Fredag 27.03 fra kl 09
I forkant av dette møtet vil det være behov for et
HK møte for å forankre estimat og konsekvenser
for 2020.
Vedtak
Det innkalles til HK møter med kort varsel for å
sikre at HK er godt orientert om utviklingen i
situasjonen, samt for å behandle estimat og
strategi

Bente-Lill B Romøren, 17.03.20

BLBR

