Tingperiode 2018-20 HK møte 29
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Torsdag 28.05 kl 17 – 20.30
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngjerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen (CBB), Ståle Villumstad (SV), Arne Åbråten (AÅ)
Anette Sagen, Christian Inngjerdingen
Bentr-Lill B Romøren

Fra adm
Forfall
Referent

REFERAT
Sak nr

1
2

Sak

Ansvar

Habilitet
Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen
av sakene
Økonomi og Revidert budsjett – resultatramme 2 171
KNOK
• Regnskapsrapport pr april ble gjennomgått.
Sammenligning med fjoråret ble forklart.
Vedtak
Regnskapsrapporten ble tatt til orientering. Det er
ønskelig å få sammenligning med revidert budsjett så
snart som mulig av hensyn til økonomioppfølgingen
fremover.
•

Revidert budsjett og prioritering av ressurser og
ønskeliste for bruk av friske midler ble
gjennomgått og diskutert. Rammene er meget
stramme for resten av året og det settes høy
prioritet på å skaffe friske midler. Prosesser
pågår og nye konsepter er underutarbeidelse og
testing.

Vedtak
HK godkjente prioriteringene i det reviderte budsjettet
der det legges vekt på å beholde uerstattelig
kompetanse, sant prioritere markedsarbeid, toppidrett
og rekruttering til toppidrett. Friske midler brukes i
henhold til prioritering og innhold i sponsoravtaler.
•

Risikovurdering for ulike scenarier av
resultatkrav er foretatt. Det er viktig å påpeke
at det er en stor risiko både på kort og lang sikt
for den sportslige utviklingen i hopp og dermed

Tid

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

CBB/BLBR

snarest

LL

Juni

markedsverdien av vårt produkt med det
reviderte budsjettet.

3

Vedtak
Oversikt over risiko oppdateres basert på foreliggende
resultatkrav
Kommersielt utvalg
Veien videre ble diskutert basert på innspill fra
styringsgruppen. Dette var i henhold til tidligere avtalt
tilbakemelding til KU. Innspill fra marked støttet
forslaget om at behovet fra ressursgruppen er å bidra til
å åpne dører
Vedtak
HK og hopp administrasjonen er av den oppfatning at
det KU best kan bidra med fremover er å ha sitt
hovedfokus på hjelp til å identifisere muligheter og åpne
dører for nye samarbeidsavtaler.
Ø Skaffe leads
Ø Bidra med sine kontakter hos aktuelle leads
Ø Bidra i evt. forhandlingsprosesser der Adm. kan
ha nytte av det
Nytt mandat utarbeides
Styringsgruppen innkaller ressursgruppen til møte for å
enes om rolle og mandat fremover

LL/BLBR/CBB Juni

Den nedsatte arbeidsgruppen fra Adm og HK er best
egnet til å arbeide videre med RAW AIR og tar med seg
de innspill KU har kommet med i sitt videre arbeid.

ATH, BLBR,
CBB, AÅ

Fortløpende

CBB/HK

Sept/okt 20

Adm. må nå få tid til å samle seg etter kostnadskutt og
budsjettprosess. Når mest mulig normaltilstand er
etablert og Adm har fått en pustepause kan arbeidet
med en 3-5 års planprosess starte. (Forventet oppstart
Sept/Okt 2020.
Orienteringssaker
Det ble orientert fra administrasjonen om bekymring
relatert til arbeidsklima/ samarbeid mellom grener og
med fellesfunksjoner. HK vurderer videre involvering.
Informasjon fra Skistyret
1. Organisasjonsutvalgets innstilling ble presentert
på Skistyremøtet 26.05 og blir diskutert på møte
24.06.
2. TV avtale forhandles i henhold til plan
3. Revidert budsjett for NSF blir presentert og
vedtatt 24.06
Bente-Lill B Romøren, 30.05.2020

HK

