Tingperiode 2014-2016 HK møte nr.10
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt HK

Hoppkomitemøte
19.mai 2015, 16.30 – 20.00
NSF Ullevål
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), Christian Meyer (CM), Morten Lein (ML), Tore
Øvregård (TØ), Bjørn Einar Romøren (BER)
Oddny Estendatd, Tore Øvregård
Bente-Lill B Romøren

Forfall
Referent
SAKSLISTE
Sak nr
1
2
3

4

5
6

Sak
Referat fra HK møte 9
• Habilitet
o Sakslisten
• Økonomi
o Revidert budsjett 2015
•

•
•

7

•

8

•
•
•
•
•

Sendt tidligere

Vedlegg 1

Marked
o Kort status ( markedsplan foreslås satt opp som et av
hovedpunktene på neste HK møte)
o Markedssamarbeid NSF
Handlingsplan og aktiviteter
o Status pr område og eventuelle forslag til revideringer
Toppidrett
o Status rekrutteringslag
o Utøverkontrakter
Rekruttering
o Jenteprosjektet – aktiviteter og erfaringer – veien videre
Utdanning
o Status rekrutteing
Internasjonalt
Informasjon og kommunikasjon
Organisasjon
Arrangement
o Forslag til terminliste
Anlegg
Eventuelt
o Program for vårmøtet
o Ny valgkomite
o Møtedatoer resten av 2015

9

•
•

10

HK’s «kvartèr»

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

Ansvar
Alle

Type
B

Alle

D/B

CBB

D/B

BER

I

CBB/alle

D/B

CBB
BER/CBB

I
I

CM/TØ

I/D

CBB

I

ML

I/D

HK

REFERAT
Sak nr
1
2

3

Sak
Referat fra HK møte 9 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
Revidert budsjett 2015 ble gjennomgått. Kostnadsbudsjetteringen er
fortsatt foretatt basert på sikre inntekter og retegning av en
sponsoravtale som utløper i november 2015. Risikoen i budsjettet
anses for lav. Inntektsbudsjettet inkluderer usikre inntekter fra nye
sponsorater, prosjekter og strategiske partnere. Den vesentligste
endringen i budsjettet skyldes opprettelse av rekrutteringslag i
hebhld til vedtak i HK møte nr 9.
Vedtak:
HK støtter budsjettforslaget og ber om at det fremlegges for
generalsekretær for videre godkjenning.
HK ber om fortsatt tett økonomioppfølging og eventuelle
kostnadskutt for å sikre et positivt resultat.

4

Ansvar

TID

CBB

snarest

Marked
Vi har muntlig tilsagn på avtale etter reforhandling med en sponsor.
Møter er avtalt for reforhandling av sponsoravtale som utløper i
november i år. Tilbud er sendt til en mulig ny sponsor og
salgsarbeidet pågår kontinuerlig. Arbeidet med nye konsepter
fortsetter.
Rapport fra Sponsor Insights viser en meget god profilering for alle
våre sponsorer, og tilbakemeldingene er gode. BER skaffer TV tall fra
de største markedene som tillegg til den norske
profileringsrapporten.
Markedssamarbeidet i NSF er styrket ved regelmessige
markedsmøter og bedret daglig kommunikasjon med samlokalisering
i kontorlandskapet.
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Vedtak:
HK tok informasjonen til orientering
Handlingsplan og aktiviteter
Status for handlingsplan ble kort gejnnomgått. Det ble ikke vist til
vesentlige avvik. Formulering av operative mål under arrangement
kan virke hemmende på tildeling av renn, noe som ikke har vært
intensjonen.
Vedtak:
ML justerer formuleringen vedrørende rennreglementet og sender det
til CBB og HK for godkjenning
Admininstrasjonen anser at det internasjonale arbeidet er meget
viktig for å
1. Påvirke utviklingen av hoppsporten og bli sett på som
verdens viktigste hoppnasjon
2. Få WC renn til Norge
3. Tiltrekke oss sponsorer
Det ble derfor fremmet forslag om å prioritere internasjonalt arbeid

ML

som området etter toppidrett for å synliggjøre viktigheten. Målene
er uendret.
Vedtak:
HK aksepterer at internasjonalt arbeid flyttes opp på
prioriteringslisten med uendrede mål.
AÅ følger opp at våre internasjonale representanter i FIS blir invitert
til HK møter for diskusjon og rapportering
6

CBB
AÅ

Toppidrett
Status rekrutteringslag er sendt pr mail. Det gjenstår å få godkjent
det reviderte budsjettet før ansettelser og aktiviteter kan igangsettes.
Alle involverte er informert om dette.
Utøverkontrakter er utlevert til alle på landslagene og på
rekrutteringslaget. Signerte kontrakter skal leveres til NSF før
deltagelse i trening/testing finner sted. De tre trenerne som er tilbudt
stillinger i modellen har alle muntlig akseptert og er informert om
stillingsbeskrivelser og rammer/forutsetninger.
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8

kontinuerlig

snarest

Vedtak
HK tok infromasjonen til orientering
Rekruttering
Jenteprosjektet – aktiviteter og erfaringer – veien videre ble
presentert av Christian Meyer på vegne av Rune Rebne og han selv.
Presentasjon er vedlagt.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering og ba om å få mer detaljert
informasjon om målene for landslaget, rekrutteringslag og junior for
sesongen 2015/2016
Utdanning
Kjetil Strandbråten er ansatt fra 1.juni. med tittel Kompetansesjef.
Han vil ha følgende ansvarsoråder:
• Kompetanseheving NSF ansatte og utøvere, med tilbud til
teamtrenere
•
Trenerutvikling/trenerkurs. Innhold på kursene og utdanning av
kursholdere
• Bistå/kvalitetssikre koordinering av Toppidrettssatsingen til NSF
hopp
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering
• Internasjonalt
• Informasjon og kommunikasjon
• Organisasjon
Arrangement
Forslag til terminliste er under utarbeidelse. Det er avtalt at
kombinert vil avholde hoppdelen av en del av sine konkurranser som
en del av NC hopp.
NM liten bakke er den viktigste konkurransen for mange av våre
hoppere, men oppleves som mindre attraktiv for WC og COC utøvere,
hovedsakelig fordi arrangementet kommer etter avsluttet
internasjonal sesong. I 2016 er alternativene for avvikling av NM liten
bakke enten etter påske eller i løpet av høsten 2015 eller 2016. I

CM

Så snart det
er klart

tilfelle arrangementet avvikles på høsten feks med is spor og plast,
kunne en tenke seg at det blir et mønstringsrenn som teller i uttak til
internasjonal deltagelse. Dette vil øke viktigheten av rennet og
muligheten for TV dekning
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Vedtak
Det skal arbeides med å utvikle NM liten bakke til et arrangement
med høy status og medieinteresse. ML utarbeider et utkast til
innstilling som sendes til HK for behandling via mail eventuelt i
telefonmøte
• Anlegg
Eventuelt
• Program for vårmøtet utarbeides av admininstrasjonen sammen
med HK leder og sendes HK medlemmene til kommentar.
Innkomne forslag fra kretsene vedlegges programmet ved
utsendelse/publisering
• Ny valgkomite skal velges på vårmøtet. Valgkomiteen skal bestå
av 3 medlemmer fra kretsrepresentantene. Det fremgår ikke av
NSF’s lov hvordan medlemmer av valgkomiteen kan foreslås,
men det er viktig at kretsene oppfordres til å komme med
forslag. Dette gjøres sammen med utsendelse av program
• Forslag til møtedatoer resten av 2015 er satt opp i vedlagte
møteplan
• Frikjøp av HK leder. Nestleder tar denne saken på mail med HK
medlemmene. HK leder informeres i etterkant

Bente-Lill B Romøren
20.mai 2015

ML

snarest

ML/BLBR

20.05.15

AÅ

