Tingperiode 2016-2018 HK møte 18
_____________________________________________________________________
_____________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Torsdag 07.03.2018 kl 16.30 - 20
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM), Arne Åbråten (AÅ)

Fra Sentral adm
Fra adm
Forfall
Referent

Clas Brede Bråthen (CBB), Bjørm Einar Romøren (BER), Ståle Villumstad (SV)
Alf Tore Haug
Bente-Lill B Romøren

Referat
Sak nr
1

2

Sak
Referat fra møte nr 16 og 17 var godkjente på mail. Referat 16
publiseres på web

Ansvar

Tid

TØ

snarest

Habilitet
AS og AM fratrådte møtet under diskusjon om tilbakemelding om
trenersituasjonen i ett av hoppteamene
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Status
•

Økonomi
Det er mottatt revidert økonomirapport for 2017 fra
økonomiavdelingen. Det kan ikke tas stilling til denne før sportsjef
har hatt mulighet til å diskutere den med økonomiavdelingen. Det
forventes fortsatt positivt resultat, men det påpekes at situasjonen
med økonomirapportering er utifredsstillende og resulterer i at vi
har manglende styringsverktøy. Problemstillingen er reist og skal
fortsatt påpekes til generalsekretær og Skistyret

•

Marked og kommuniksajon
En av våre sponsorer forlenger ikke avtalen. Ny klessponsor er på
plass og det mangler gjennomgang med jurist og generalsekretær
for å sikre at alle formaliteter er på plass før underskrift. Det
jobbes med reforhandlingger av øvrige avtaler som utløper etter
sesongen pluss mulige nye sponsorer.

BLBR/CBB

Det har vært mye kommunikasjonsarbeid under og etter OL i godt
samarbeid med Espen Graff (som støttet hopp i OL). Pågang fra
media har vært stor, og det har vært nødvendig å takke nei til en
del tilbud. BER har bidratt aktivt i arrangment for en av våre
sponsorer under OL.
Profileringen har vært betydelig større enn under forrige OL.

•

Arrangement og anlegg – renndeltagelser
Det sendes ut spørreundersøkelse til kretsene for å få en oversikt
over aktivitet og renndeltagelse.
Vedtak
Resultater fra faktainnsamlingen fremlegges for HK og vil
presenteres og danne grunnlag for diskusjon på fagmøtet i juni.

NC renn har vært avviklet henhold til plan
Finale hopptreff hadde kun 4 påmeldte til alternativ aktivitet på
lørdag. Det ble gitt tilbakemelding om at det var ønske om å hoppe
og ikke drive annen aktivitet
Positive tilbakemedlinger fra arrangørene på at HK var tilstede på
Hovedlandsrennet og Solan Gundersen.
Utstyrsfokus i yngre klasser tas opp i trenerseminarer og på
fagmøtet.
Det gis positiv støtte til Tromsø i forbindelse med bygging av K90
og K120. Anleggskonsulent, sportsjef og arrangementsjef har vært
i møter for å bidra.

•

Saker fra HoppNorge
Det ble orientert om tilbakemeldinger fra spørreundersøkelse om
trenersituasjonen.
Status i sak fra kretsledere om endring i politisk organsiering av
NSF ble gitt. Opprinnelig forslag til Skitinget er endret til at
Det tilrådes at skitinget 2018 vedtar at det nedsettes et bredt
representert utvalg med ansvar for å håndtere en grundig prosess,
med vurdering av styrker, svakheter og risiko ved dagens modell,
og ved alternative modeller.
Utvalget må også vurdere hvordan prosessen skal kjøres, men det
anbefales en åpen høringsrunde.

SV

Medio mai

Status på arbeidet legges frem på vår- og høstmøter, og
ferdigstilles med en anbefalt styringsmodell i god tid for behandling
på skitinget i 2020.

Grenlederne har meldt sak til Skitionget: Organisering av NSF
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Representasjon HK: RAW AIR, Planica og Oberstdorf
Orientering om aktiviteter blir satt opp i plan og sendt alle. Dag til dag
avtaler gjøres på stedet.

Oversikt over sponsordeltagelse i RAW AIR og ønsket bidrag fra HK
sendes ut
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BER

snarest

BLBR

Snarest

Risk management hopp

NSF hopp administrasjon mener at den største og dominerende
risikoen for hopp er at vi ikke tar ut vår verdi.
Det er mange underliggende risikofaktorer som bør adresseres
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FIS
•

Representanter
Det innstilles til Skistyret å opprettholde eksisterende
representanter i FIS komiteene. Det vil arbeides aktivt for å finne
«aspiranter» fortrinnsvis kvinnelige, som blir med i komiteen for
regler, bakke og ungdom.
Vedtak
Det innstilles til å opprettholde eksisterende komitemedlemmer i
FIS komiteene. Innstillingen oversendes Skistyret
HK og admininstrasjonen søker aktivt å finne kandidater,
fortrinnsvis kvinner, som kan skaffe seg erfaring til å kunne gå
inn som komitemedlemmer gjennom deltagelse på møtene i
kommende periode som «aspiranter»

•

Arrangement
Sportsjef og HK medlem med ansvar for internasjonalt arbeid var
kontaktet av FIS renndirektør for damer og spurt om hvorfor vi
hadde innstilt på å flytte jentetrippel frem en helg i kommende
sesong, noe som ikke var ønskelig fra FIS hopp. Det var sendt et
brev fra NSF til FIS om dette. Da sportsjef som er vårt medlem i

Alle

kalenderkomiteen, ikke var konsultert i saken og ikke kjente til
den, ble dette en uheldig situasjon. Det er viktig at
komitemedlemmene blir involvert i kalenderarbeidet som
berører deres gren. Når FIS mottar henvendelse fra NSF om
kalenderarbeid, antar de at saken er diskutert med gren.

Vedtak
Det rettes henvendelse til arrangement med henstilling om å
involvere kalenderkomitemedlem i gren før innstillinger sendes til
FIS

Med rennstart tidligere bør vi stimulere til at også andre nasjoner
påtar seg flere renn for jentene. Det er uheldig hvis det blir
rennfri periode for jentene i desember.

HK har tidligere vedtatt at det skal innstilles til NSF arrangement
om å foreslå for FIS at det tas inn stor bakke som VM øvelse for
kvinner. HK ønsker videre at det skal arrangres lagkonkurranse i
VM for kvinner.
BLBR

Snarest

BLBR

7.03

Vedtak
Innstillingene fra HK følges opp med admininistrasjonen
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Forberedelser til Skitinget og fagmøtet
•

Årsrapport – plan for arbeidet
HK bidrar sammen med admininstrasjonen til å få frem de
viktigste sakene vi har oppnådd i tingperioden. Ansvar for de
ulike kapitlene tildeles i henhold til HK ansvar. Alle setter seg inn
i malen.

•

Fagmøtet – opplegg og program
Program for fagmøtet ble diskutrt. Rapport på handlignsplanen
er obligatorisk. Det ble vedtatt å sette fokus på årsaken til våre
gode resultater med innlegg fra landslagstrenerne, sportsjefen og
sport science. Kretsene får tilsendt resultatene fra
spørreundersøkelsen om aktivitet, og blit bedt om å rapportere
på hva de har gjort av rekrutteringsaktiviteter.

Vedtak
BLBR samarbeider med SV og TØ om oppsett av fagmøteprogram
og sender det til HK for kommentar før det sendes ut

BLBR,SV,T
Ø
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Møtedatoer
HK møte nr 19 er satt til 24 april
HK møte nr 20 foreslås til 28 mai

Bente-Lill B Romøren
07.03.2018

Uke 14

