
 Tingperiode 2018-20  HK møte 25 
__________________________________________________________________________________ 
 
Møte   Hoppkomitemøte  
Tid   Tirsdag 31. mars kl 17 – 20.30 
Sted   Teams 
Innkalt Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian 

Inngjerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS) 
Fra adm Clas Brede Bråthen (CBB), Ståle Villumstad (SV)  
  
 
REFERAT 

Sak nr Sak Ansvar Type 
1 
 

Referat fra HK møter                                   
Referat fra møte nr 23 og 24 ble godkjent og publiseres 

 
TØ 

 

2 Habilitet 
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av 
sakene 

  

3 Status fra administrasjonen  
1. Regnskap 

Det foreligger ikke avsluttede regnskapsrapporter siden 
november 2019.  Årsregnskapet er fortsatt under 
arbeid. 
HK har gjentatte ganger påpekt viktigheten av gode 
økonomiske styringsverktøy, deriblant kvalitetssikrede 
regnskapsrapporter.  I den økonomiske situasjonen NSF 
og NSF hopp er i nå, er gode styringsverktøy viktigere 
enn noensinne. 
 
Vedtak 
HK uttrykker sterk misnøye med 
økonomirapporteringen, og kan ikke ta ansvar for 
økonomioppfølgingen uten kvalitetssikrede 
månedsrapporter. 
HK ber om at det etableres faste rutiner i samarbeid 
med og med støtte fra økonomiavdelingen for å sikre 
god økonomikontroll. 
 

2. Evaluering og planer 
Oppfølging sponsorer Sesong evaluering med alle 
ansatte ble gjennomført som nettmøter 26 og 27 mars.  
Rapport ferdigstilles i løpet av uke 14 og sendes i første 
omgang til HK og ansatte. 
 
Vedtak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLBR/CBB 

 



Sak nr Sak Ansvar Type 
HK tok informasjonen til orientering og er innforstått 
med at det er behov for fleksibilitet i planene basert på 
usikkerhet i rammevilkår 
 

3. Oppfølging av sponsorer 
Det er jevnlig kontakt med eksisterende sponsorer, og 
ingen har meddelt usikkerhet om videre samarbeid.  
Det sikres at det foreligger en tydelig 
forventningsavklaring til samarbeidet i 
unntaksperioden vi er inne i. 
LO har gitt klart uttrykk for at deres sponsorat skal gå til 
aktiviteter i hopp, og har overført refundert beløp fra 
avlyste RAW AIR arrangement til hopp. 
 
Det er høy prioritet på markedsarbeid for nye 
sponsorer med målrettet aktivitet mot firmaer som 
ikke rammes av corona situasjonen. 
 
Ingen ny informasjon fra sponsorer som har fått tilbud. 
 
Vedtak 
HK tok informasjonen til orientering og gir full støtte til 
at markedsarbeid må prioriteres. 
 

4. Generell situasjon 
Det er god og konstruktiv holdning i hopp 
organisasjonen til tross for permitteringer.  
 
Utøvere trener individuelt med telefon- eller 
nettkontakt med hovedtrenere.  Det planlegges videre  
med resurs sesong i Norge. 
 
Det er viktig å stimulere de frivillige som driver 
rekrutteringsarbeid. 50 frivillige kontaktes på telefon 
for å sikre god dialog i situasjonen og det utarbeides 
nettbaserte tilbud i form av «RAW AIR at home».  Her 
legges det ut øvelser/aktiviteter som utøvere kan drive 
med på egenhånd.   
 
Vedtak 
HK tok informasjonen til orientering 

4 Informasjon til og fra Skistyret 
1. Oppfølging konsekvensvurdering 

Konsekvensvurdering relatert til dekking av tap i NSF 
som følge av corona og værforhold, er sendt til 
Skistyret.  Møte med risikoutvalget er avholdt. 
 
Nytt møte med risikoutvalget, grenleder og sportsjef er 
avtalt 1.april.  Tema er at Hopp gir en utfyllende 
orientering til Risikoutvalget vedr kutt i kostnader og 
usikre inntekter, samt risiko knyttet til eksisterende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sak nr Sak Ansvar Type 
sponsorkontrakter.  Det er ikke kommet informasjon 
som endrer HK sitt syn på risiko forbundet med dette. 
 
HK påpekte viktigheten av klar ansvarsfordeling i 
eventuell kommunikasjon med media. 
Det foreligger retningslinjer for mediekommunikasjon 
fra NSF.  Generalsekretær og skipresident uttaler seg 
om den økonomiske situasjonen, mens sportsjefene 
uttaler seg om det sportslige for hver gren 
 
Vedtak 
HK fastholder sin konsekvensvurdering. 
Uttalelser til media følger sentrale retningslinjer. 
 

2. Revidert budsjett – prosess og tidsplan 
Vedtak fra Skistyret 23.03 
«Før laguttak for sesongen 2020/21 gjøres skal det 
fremlegges et revidert budsjett basert på kun sikre 
inntekter for godkjennelse av Skistyret. Ingen aktivitet 
iverksettes før revidert budsjett er godkjent. Seneste 
frist er 1. juni for innsendelse av budsjett til Skistyre» 
 
Revidert budsjett skal godkjennes av HK for innstilling 
til Skistyret 

 
Vedtak 
Det er fortsatt usikkerhet forbundet med resultatkrav 
relatert til risikovurderinger. Revidert budsjett prosess 
startes så snart resultatkrav fra Skistyret er vedtatt 
etter konsekvensvurdering av kravet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CBB 

5 Kommersielt utvalg (KU) - Rolle og mandat fremover 
Rapport fra KU er mottatt og de er avholdt møter med KU 
og styringsgruppen.  Videre har styringsgruppen avholdt 
møte og det er meddelt til KU at innstillingen til HK vil være 
at det er fortsatt ønske om å opprettholde dem som en 
ressursgruppe for hopp.  De er takket for innsats og bidrag i 
henhold til rolle og mandat, og de har fått informasjon om 
våre vedtak relatert til oppgaver de påpeker som viktige. 
 
Vedtak 
HK støtter forslag fra styringsgruppen om å fremlegge 
ønske om fortsatt å opprettholde ressursgruppen med 
fokus på hjelp til å åpne dører for nye samarbeidsavtaler på 
kort sikt. 
Det utarbeides en skriftlig tilbakemelding til KU fra HK 
leder.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLBR 

 

 Neste HK møte 
I henhold til planen 21 april 

  

Bente-Lill B Romøren 



01.04.2020 


