Tingperiode 2016-2018 HK møte 11
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra Sentral adm
Fra adm

Sak nr
1
2
3

4

5
6

7

Hoppkomitemøte
Torsdag 24.08.17 kl 16.30 – 20.30
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM), Arne Åbråten (AÅ)
Terje Lund (TL), Øistein Lunde (ØL)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Ståle Villumstad (SV)

Sak
Referat fra HK møte 10 godkjent via mail, legges ut på nett sammen
med refetat fra HK møte 9.
Det var ingen som ble ansett som inhabile i noen av sakene.

Ansvar
TØ

Tid
Snarest

Status RAW AIR 2018 og planer for fremtiden.
Presentasjon fra Arrangementsavdelingen tatt til informasjon.
Arrangementsavdelingen inviterer Hopp adm+HK til samarbeid
gjennom en arbeidsgruppe bestående av Arr.avd, Hopp adm og HK
for å utvikle NM del 2.
Oppfølging – svar på prinsippielle spørsmål ang presedens fra Anne
Lise Rolland
Sak utsettes til Hk møte nr 12, 25.9.
Videre fremdrift av prosjektet – verdens viktigste hoppnasjon – blir
en del av hopps handlingsplan
Orientering fra admininstrasjonen
• Økonomi: foreløpig status pr juli ble gitt, endelig rapport
sendes HK når den foreligger
• Marked, informasjonen tatt til orientering
• Kommunikasjon, utfordrende på grunn av manglende
ressurser
• Arrangment: terminlistearbeidet for Norgescup er på plass,
det oppfordres til å legge linken til NC reglement sammen
med informasjon om hvert enkelt renn på web. Det ble gitt
informasjon om planer for SWE-NOR samarbeid i Falun.
• Bredde og rekruttering: orientering fra Storsamling tatt til
informasjon
• Kompetanseheving: pga sykemelding fordeles oppgavene i
første omgang hos TØ/Per Elias Kalfoss/CBB. Innleie av
ekstern hjelp vurderes ved behov.
Handlingsplan
• Informert om prosess, hjemmelekse er å sette seg inn i SPD
med hovedvekt på egne ansvarsområder.
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Neste HK-møte 25/9
Arne Årbråten
31. august 2017
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