Tingperiode 2016-2018 HK møte 10
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra langrennskomite
Fra OLT
Fra Sentral adm
Fra adm
Forfall
Referent

Hoppkomitemøte
Mandag 19 juni kl 16.30 – 20 for HK, 18.00–20 HK + admininstrasjon
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM), Arne Åbråten (AÅ)
Torbjørn Skogstad (TS)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Bjørn Einar Romøren (BER),
Kjetil Strandbråten (KS), Ståle Villumstad (SV)
Arne Åbråten, Kjetil Strandbråten, Anniken Mork
Bente-Lill Romøren

REFERAT
Sak nr
1

Sak
HKs «time»
HK ferdigstilte sin politiske handlingsplan for tingperioden 2016 – 18.

Ansvar

Tid

Handlingsplan for hopp for perioden 2018 – 2020 vil bli utarbeidet
basert på SPD og skal være ferdig for godkjenning av Skistyret
utgangen av november 2017

HK/adm

30.11.17

BLBR

snarest

SV

Aug/sep

2

Referat fra HK møte 9 var godkjent via mail og publisert på web siden

3

Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene
Hvordan organiserer langrenn sitt rekrutteringsarbeid til toppidrett.
Styrker og svakeheter med modellen og viktige faktorer for å lykkes
Saken ble utsatt på grunn av sykdom.
Vedtak
Torbjørn Skogstad inviteres til neste HK møte
Vi ønsker også å høre erfaringer fra alpint. Claus Ryste inviteres til å
fortelle om erfaringene med toppidrettsutvikling via skigymnas

4

5

Videre fremdrift av prosjektet – verdens viktigste hoppnasjon
Vi har fått innspill fra team og kretser. Det gjenstår å innhente
synspunkter fra langrenn og alpint i NSF samt skigymnas med
hopplinje. Videre prosess er å ta med all infromasjonen i
handlingsplanarbeidet sammen med hopp admininstrasjonen.
Oppfølging fagmøtet
Referat fra fagmøtet ferdigstilles av TØ og sendes til underskrift før
det distibueres til HK, møtedeltagere og legges på web.
Vedtak
Saker som det var enighet om at kretsene skulle gjøre, følges opp av
NSF for å sikre fremdrift.

Sak nr

6

7

8

9

10

Sak
Det var ønske om å gjennomføre høstmøtet sentralt i tilknytning til
arrangør og anleggseminaret 13 – 15 oktober. Dette for å følge opp
diskusjonene og avtalene som ble gjor i vårmøtet. Det er viktig å
informere godt om møtet til kretser, team og klubber med oppfølging
Regionale høstmøter er positivt med tanke på tilpassede program og
mulighet for flere til å delta. Kretsene oppfordres til å ta initiativ til
regionale møter og invitere HK og representanter fra NSF hopp
admininstrasjon. Kretsene minnes på dette
Økonomi:
Hopp opererer kun med sikre inntekter i sitt kostnadsbudsjett.
Usikre inntektere er budsjettert som separat prosjekt med
kostnader/aktiviteter som frigjøres av når inntekter er sikret.
Prosjektlistens viktigste punker ble gjennomgått.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering.
Handlingsplan
Handlingsplan for hopp 2017/18 var distibuert for godkjenning på
mail. 2 sideren i laminatversjon danner grunnlaget for personlige
mål for inneværende sesong
Vedtak
Admininstrasjonen tar kontakt med HK ansvarlig innen sitt område
ved behov for støtte og diskusjon. HK ansvarlige følger opp innen
sine områder.
Politisk handlingsplan med ansvar og prioriteringer ble gjennomgått
med admininstrasjonen
Vedtak
Administrasjonen tok planen til etteretning og oppfordres til å
komme med eventuelle innspill og kommentarer til neste HK møte.
Oppfølging – svar på prinsippielle spørsmål ang presedens fra Anne
Lise Rolland
Svarene ble diskutert
Vedtak
HK ønsker en gjennomgang og diskusjon med Rolland på neste HK
møte
Møteplan – årshjul
Møteplan ble gjennomgått.
Vedtak
Årshjulet ble vedtatt og oppdatert versjon ettersendes.
Møtdatoer:
24.08 – Ullevål
25.09 – Ullevål
27.10 – 29.10 – Midstuen/Holmenkollen (tid avtales slik at det passer
med NM)
02.12 – Lillehammer m/Trippel damer
Eventuelt
CBB orienterte om at det er berammet møte med
arrangementsavdelignen for å diskutere samarbeid mellom
arrangement og hopp.
HK ser det som positivt at samarbeidet mellom avdelingene utvikles
både på nasjonale og internasjonale arrangement. HK er opptatt av
at vi sikrer tilstrekkelige resursser til å utvikle og gjennomføre
arrangement på alle nivåer i henhold til våre ambisjoner og planer

Bente-Lill Romøren 20.06.2017

Ansvar
HK/adm

Tid
24.08

SV

aug

Alle

Fortløpende

Adm hopp

24.08

BLBR

snarest

BLBR

snarest

