Tingperiode 2016-2018 HK møte 12
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra FIS
Fra Sentral adm
Fra adm

Hoppkomitemøte
Mandag 25.09 kl 16.30 – 20.00
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM), Arne Åbråten (AÅ)
Bertil Pålsrud (BP)
Anne Lise Rolland (ALR), Helen Ingebrigstsen (HI)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Bjørn Einar Romøren (BER),
Ståle Villumstad (SV)

REFERAT
Sak nr
1
2
3

Sak
Referat fra HK møte 11 var godkjent via mail og publiseres på nettet

Ansvar
TØ

Tid
snarest

CBB

Oktober
2017

SV

Til neste HK

Habilitet
Det var ingen som ble ansett inhabile i noen av sakene
Orientering fra admininstrasjonen
1. Økonomi
Regnskapsrapport pr august ble gjennomgått. Prognosen
viser et resultat i balanse.
Vedtak
Administrasjonen utarbeider prognose pr avdeling pr
september. Adminintrasjonen fremmer forslag til HK om
anvendelse av prognostisert underforbruk.
Inntektsbudsjett for 2018 ble presentert. Tre sponsoravtaler
skal reforhandles. Det er god dialog med alle og de uttrykker
tilfredshet med samarbeidet. Det arbeides i tillegg med nye
sponsorer og samarbeidspartnere.
Vedtak
Forslaget til innstetksbudsjett ble tatt til orientering.

4

Arrangement
1. Lag konkurranser i NM, NM jr, Hovedlandsrennet og Solan
Gundersen (forslag fremsendt på mail)
Forslagene ble diskutert med hovedvekt på et utvidet tilbud
for jenter.
Vedtak
HK støtter administrasjonens forslag om å fremlegge forslag
om lagkonkurranse for jenter (senior) på høstmøtet 2017.
Basert på diskusjoner og innspill fra kretsene, utarbeides et

Sak nr

Sak

Ansvar
endelig forslag sammen med arrangementsavdelingen for
vedtak i Skistyret.
2.

Kristian Brenden – interansjonal TD
Det forelå velbegrunnet forslag fra arrangementsutvalget og
admininstrasjonen om å innstille Kristian Brenden som
kandidat til internasjonal TD. Det er for mange
Internasjonale TDer sammenlignet med oppdrag pt, og det
er viktig å holde fokus på kvalitet. Det er mange TDer som
ikke får oppdrag.
Vedtak
HK støtter admininstrasjonens innstilling. Det anmodes om å
gjennomgå listen over norske internasjonale TDer og påse at
alle er kjent med at vår støtte til internasjonale kurs og
seminarer skal forhåndsgodkjennes.

3.

Tid
møte

SV/Ole
Walseth

Anmodning om disp fra regelverk om deltagelse i NC B
NSF hadde mottatt en muntlig forepørsel/søkand fra en
forelder om at sønnen kunne få dispensasjon for å delta i NC
utenfor egen region. Begrunnelsen var at han ville være
tilstede i alle tilfelle fordi broren skulle delta på ordinær vis i
NC. Anmodningen var avvist fra admininstrasjonen med
henvisning til regelverket og at eventuelle endringsforslag
kunne reises på høstmøtet for behandling i HK.
Faren kontaktet HK leder med anmodning om at HK skulle
behandle søknaden. Saken ble derfor forelagt HK .
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Vedtak
Søknader om deltagelse i NC for alderbestemte klasser
fremmes av utøvers trener/sportsjef og behandles av NSF
hopp admininstrasjon.
HK vedtar regelverket og behandler ikke denne typen
søknader
Oppfølging – svar på prinsippielle spørsmål ang presedens fra Anne
Lise Rolland
Spørsmålene fra HK ble gjennomgått. Grovt konkludert oppstår
presedens når sakene er identiske og når grenenes/avdelingenes
forutsetninger er de samme
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Vedtak
Orietneringen ble tatt til informasjon
Handlingsplan
Prosessen med handlingplan ble påbegynt ved at admininstrasjonen
og HK prioriterte mål i hver kategori fra SPD (SkiPolitisk Dokument)
Vedtak
TØ samler innspillene som grunnlag for neste steg i prosessen; felles
prioritering av mål.
BLBR sørger for at alle i HK får muilighet til å gi sine innspill slik at TØ
får en fullstendig oversikt
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Kommunikasjon
Følgende spørsmålsstillinger var reist fra admininstrasjonen:

TØ
BLBR

Før neste
HK møte
9.oktober

Sak nr

Sak
4.
5.
6.
7.
8.

8

Ansvar

Tid

BLBR

26.09

BLBR

Snarest

BLBR

snarest

Hva er fakta i forhold til hvilken posisjon vi har i media,
spesielt i sommerhalvåret?
Hva er ønsket situasjon?
Hva skyldes avviket mellom ønsket situasjon og dagens?
Hvilke målgrupper skal et eventuelt økt trykk innen dette
området rette seg mot?
Hvordan skal Kommunikasjon prioriteres i forhold til andre
områder vi skal satse på?

Saken utsettes til neste møte.
1. Forbereselse FIS møtet i Zurich
Bertil Pålsrud hadde følgende anbefalinger til NSF delegater
på FIS møet:
i) WC kalender RAW AIR 2019
Kalenderen for Holmenkollen i 2019 er endret for langrenn
slik at arrangementet blir en uke senere. Bertil er meget
tydlig på at FIS hopp ikke vil akeptere at RAW AIR har annen
finale enn Vikersund. Det anbefales derfor at NSF
opprettholder dette og legger opp til åpnning i Holmenkollen
med en hopphelgseparat fra langrenn. Dette innebærer at
Kollen får arrangement i Nordisk over 2 helger.
Møtet med Walter i forkant av FIS HK møte er viktig, og det
anbefales at BLBR som styreleder i RAW AIR deltar.
Vedtak
BLBR orieterer generalsekretær om anbefalingene.
ii) Saker til vedtak på FIS HK møtet
Det forventes ikke forslag om vesentlige endringer i møtet.
Prøveordning med detlagelse i kvallik for alle vil være et
tema. Det antas ikke å bli foreslått noen endringer i
reglementet for dress og undertøy. Nye kroppsmål kan bli
diskutert

2.

3.

Datorer for kommende HK møter
Vedtak
BLBR sender doodle for å finne egnet tid for neste HK møte
Saksliste og ansvarsfordeling på høstmøtet
Programmet for høstmøtet var sendt ut. Det er ønskelgi at
de som har mulighet fra HK stiller på møtet
Vedtak
BLBR avtaler ansvarsfordeling og gjennomføring av møtet
med admininstrasjonen.

Bente-Lill B Romøren
26.09.2017

