Tingperiode 2014-2016 HK møte nr.9
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt HK

Hoppkomitemøte
21. april 2015 kl 16.00 – 20.30
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Olav Magne Dønnem (OMD), Oddny Estenstad (OE), Trine Kvil (TK), Silje
Sprakehaug (SS), Arne Åbråten (AÅ), Bente-Lill B Romøren (BLBR)

Fra OLT
Fra FIS
Fra adm

Clas Brede Bråthen (CBB), Alexander Støckl (AS), Christian Meyer (CM),
Morten Lein (ML), Tore Øvregård (TØ), Bjørn Einar Romøren (BER)
Olav Magne Dønnem
Bente-Lill B Romøren

Forfall
Referent
SAKSLISTE
Sak nr
1
2
3

Sak
Referat fra HK møte 8
 Habilitet
o Sakslisten
 Økonomi
o Status 2015
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Sendt separat

Ettersendes

Marked
o Status
Handlingsplan og aktiviteter
o Status
Toppidrett
o Evaluering av sesongen 2014/15 og forslag til modell for
rekruttering til toppidretten fremover
Rekruttering
o Post 3 midler status utlysning
Utdanning
o Status rekrutteing
Internasjonalt
Informasjon og kommunikasjon
Organisasjon
Arrangement
Anlegg
Eventuelt

7



8



9








10

HK’s «kvartèr»

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

Ansvar
Alle

Type
B

Alle

D/B

CBB

I

BER

I

Alle

I

AS/CM/CBB

D/B

TØ

B

CBB

I/B

HK

REFERAT
Sak nr
1
2

3

4

5

6

Sak
Referat fra HK møte 8 var godkjent via mail og publisert på web.
Habilitet
Sakslisten ble gjennomgått og det var ingen som ble ansett å være
inhabile i noen av sakene
Økonomi
Foreløpig økonomirapport viser et positivt resultat. Prognose med
eventuelt justert budsjett for 2015 blir gjort i mai iht NSF’s rutiner.
Økonomirapporten ble tatt til orientering. Endelig rapport for første
kvartal blir sendt HK så snart den foreligger.
Justert budsjett blir forelagt HK for godkjenning
Marked
Det jobbes med å finne en ny sponsor som profileres på en ledig plass
både på herrer og damer. I tillegg testes nye konsepter på sosiale
medier og alternative prosjekter for sponsorer og strategiske
partnere.
Informasjonen ble tatt til orientering
Handlingsplan og aktiviteter
De ansvarlige i HK følger opp sine ansvarsområder iht handlingsplan.
Det ble besluttet at vi setter opp en gjennomgang av jenteprosjektet
med Rune Rebne og andre involverte på neste HK møte.
Toppidrett
Evaluering av sesongen 2014/15 har avdekket to vesentlige behov:
1. styrke NSF’s organisering av COC (rekruttering til
toppidretten)
2. skape stabilitet på et høyere prestasjonsnivå hos jentene

Ansvar

Tid

CBB
CBB

19.mai

HK

kontinuerlig

SS/CBB

Alex og Christian fremla et forslag til en felles satsingsmodell for
rekruttering til toppidretten i regi av NSF. Modellen vil omfatte 15 –
20 utøvere under landslagsnivå, som tas ut basert på prestasjon.
Tilbudet vil omfatte trening, diverse utstyr, tester, samlinger og COC
renn. Nødvendige ekstra resursser inkluderer 2 trenere og COC
koordinator. Kostnadene til en slik satsing kan ikke fullfinansieres
med dagens inntektsbudsjett, og egenandeler vil være nødvendig.
HK tok informasjonen til orientering og ba organisasjonen jobbe
videre basert på modellen.
HK godkjenner opprettelse av midlertidige trenerstillinger forutsatt at
ekstra finansiering er garantert og at dette er forankret i
organisasjonen iht NSF’s regler. Skipresident, generalsekretær,
økonomisjef og organisasjonssjef blir forelagt modellen i et møte 23
april.
Informasjon om modellen håndteres av hopp-organisasjonen. Inntil
videre behandles informasjonen som konfidensiell. HK orienteres om
kommunikasjonsplanen.
7

Rekruttering
HK hadde fått tilsendt utkast til utlysningstekst til kommentar. Det
bør fremkomme tydelig at denne utlysningen gjelder hopp.

Sportsorg

CBB

CBB/AS/CM

23.april

Sak nr

8

9

Sak
Utlysning av Post 3 midler med informasjon om totalt beløp til
uttdeling pr år, gjøres på våre nettsider og informasjon blir sendt
kretsene. Søknadsfrist blir satt til utgangen av juni.
Det utarbeides et enkelt søknadsskjema for å sikre at relevante
opplysninger om prosjektene blir tatt med i søkandene.

Ansvar
TØ

Tid
Snarest

Utkast til søknadsskjema blir sendt HK til kommentar.

TØ

snarest

Utdanning
Det er 9 søkere til stillingen som utdanningsansvarlig for hopp.
Intervjuer er foretatt, og det er gode kandidater. Stillingen er
inkludert i budsjett 2015.
Basert på økonomisk status og foreløpig prognose, vedtok HK at
stillingen kan besettes
Eventuelt
AÅ orienterte om møte med våre FIS representanter under årets
vårmøte i FIS. Norge har god posisjon i alle komiteer, og det er viktig
å arbeide aktivt for å identifisere kandidater som kan etterfølge noen
av våre «eldre» representanter (som har signalisert at det er
begrenset hvor lenge de ønsker å fortsette)
Hoppere som legger opp er en viktig resurss for sporten, og vi bør
stimulere dem til å ta bidra videre i miljøet. Et av teamene inviterer
«sine» hoppere som legger opp til et møte for å diskutere muligheter
hvordan de kan fortsette å være med i hoppsporten.

Bente-Lill B Romøren
22.april 2015

CBB

