Tingperiode 2016-2018 HK møte 16
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra Sentral adm
Fra adm
Forfall
Referent

Hoppkomitemøte
Torsdag 01. februar 2018 kl 16.30 - 20
Ullevål, møterom hopp
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM), Arne Åbråten (AÅ)
Clas Brede Bråthen (CBB) , Tore Øvregård (TØ), Ståle Villumstrad (SV), Kjetil
Strandbråten (KS)
Tore Øvergård
Bente-Lill B Romøren

REFERAT
Sak
nr
1
2
3

Sak

Ansvar

Type

Referat fra HK møte nr 15 var godkjent på mail og legges ut på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av sakene
Status
Økonomi
• Det foreligger ikke kvalitetsikret økonomirapport fra desember. Det
bemerkes at det mangler gode styringsrapporter fra
økonomiavdelingen.
Marked
• BER gjennomgikk status i markedsarbeidet og forklarte strukturen for
profilerte sponsorer på damenes og herrenes konkurranseutstyr.
• Det er inngått avtale med ny klesleverandør. Kontrakten er på det
nærmeste klar til signering.
• Reforhandlinger er pågående. En av sponsorene har nå meddelt at de
ikke går videre. De øvrige har uttrykt positiv interesse om forlengelse
og forhandlinger pågår.
• Det jobbes kontinuerlig med mulige nye sponsorer både i samarbeid
med utenlandsk agent og på egenhånd. Gode resultater og høye TV
tall er positive faktorer i dette arbeidet

TØ

snarest

Arrangement
• De fleste NC renne er avviklet i henhold til plan
• NM stor bakke måtte avlyses pga værforholdene. Det arbeides
med alternativ dato i samarbeid med arrangement og NRK
• Det er dårlig påmelding til Finale Hopptreff. Det uttrykkes
misnøye fra enkelte med at det er alternative aktiviteter til
hopprenn på lørdagen. Det er fortsatt mye jobb å gjøre for å
forankre SUM og allsidighet blant foreldre, trenere og ledere

Sak
nr

Sak

•

Kina prosjektet
• Det ble gitt en kort orientering om Kina prosjektet og NSF hopps
bidrag. Det er betydelige kulturforskjeller mellom Kina og Norge,
og det er mange utfordringer som skal løses for at vi kan
igangsette prosjektet. Strukturen er lagt, og vi er klare til å ta imot
utøvere. Det forutsettes at kompensasjon for arbeidet som er
gjort blir betalt og at det er garanti for videre betaling. Det
forutsettes fra NSF hopp at de resurser som skal benyttes i
prosjektet blir betalt av det kinesiske skiforbundet, og prosjektet
skal ikke redusere våre resursser til arbeidet med norsk hoppsport.
Kina har et stort potensial for å øke interessen for hoppsporten, og
med vår ambisjon om å være verdens viktigste hoppnasjon, er det
naturlig at vi bidrar til utbredelse av sporten. Dette åpner også
mange muligheter for nye sponsorer.
Det er et ønske fra HK at prosjekter som ikke inngår i
handlingsplanen blir diskutert med HK og at komiteen holdes
oppdatert om utviklingen
Budsjett 2018
Budsjett filen for 2018 var oversendt i forkant av møtet.
Budsjettet er godkjent av Skistyret med de forutsetnigner som er lagt inn.
Inntektene fra mulige nye sponsorater er lagt inn med motposter på
tilsvarende beløp til prosjketer som ikke godkjennes før inntektene fra
reforhandlinger og nye sponsrater er på plass.
Vi har en betydelig usikkerhet i budsjettet for 2018 grunnet tre
sponsorater til reforhandling. Det vil bli foretatt en rebudsjettering med
eventuelle justeringer i apri
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Type

HK

snarest

Det er ikke mulig for HK å representere på Finale Hopptreff. Det er
foreløpig ikke avtalt HK represetnasjon på Solan Gundersen, NM
liten bakke kvinner og COC på Rena.
Vedtak
HK melemmende går gjennom representasjonslisten og oppdaterer
med mulig representasjon på ovennevnte arrangement.
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Ansvar

Vedtak
Infromasjonen ble tatt til etteretning. Rebudsjettering foretas i april
Risk management
Statoil har stilt sine toppledere for risikostyring til rådighet for NSF. De
skal bistå NSF organisasjonen i alle ledd med å utvikle et risiko kart som
grunnlag for å utarbeide planer for risiko styring.
Hopp er med i første pulje for å gjennomføre prosessen for egen gren. De
store risikoene fra hver gren/avdeling løftes opp til NSFs overordnede kart.
Det er en forutsetning at både det operative leddet og komiteene er
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CBB

01.03.18

HK
medl.

01.03.18

AÅ

Snarest

BLBR
HK

Snarest
Snarest

HK

Før
10.03

BLBR

snarest

involvert i prosessen og ta felles eierskap i det endelige resultatet med
planer.
CBB og BLBR har vært i et innledende møte hos Statoil, og skal i neste
møte få hjelpe til å starte prosessen for hopp. I denne forbindelse vil det
være til stor hjelp at organisasjonen og HK gir innspill til hva de ser som de
største risikoene for NSF hopp.
Videre prosess i arbeidet vil bli gjennomgått etter at neste møte med
Statoil er gjennomført.
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Vedtak
NSF admininstrasjon identifiserer risikoene og risikofaktorene for NSF hopp
sett fra deres side som innspill til oppstart av prosessen
HK medlemmene sender sine første innspill til risikoene og risikofaktorene
til BLBR.
FIS representanter
Alle FIS representanter er på valg til hver FIS kongress. Vår målsetning er å
ha aktive representanter i alle FIS komiteer for hopp. Skistyret har vedtatt
at det skal arbeides for å bedre kjønnsfordelingen i FIS, og grenene
oppfordres til å søke etter både kvinnelie og mannlige representanter.
Vi skal levere vår innstilling til FIS representanter i hopp til Skistyremøtet i
mars
Vedtak
AÅ kontakter nåværende FIS representanter for å undersøke om de er
interesserte i å være kandidater til verv i FIS komiteene.
BLBR sender ut oversikten over representanter og ønskede kvalifiskasjoner
HK medlemmene og adminninstrasjonen sender innspill til AÅ om
alternative kandidater
HK behandler innstillingen i neste HK møte eller på mail

7

8

Møtedatoer
Vedtak
BLBR sender ut Doodle for møtedatoer for resten av sesongen
Eventuelt
Sportsjefen hadde meldt inn en sak relatert til ønske om en henvendelse
til FIS for kvalitetssikringf av dømming/dommere i WC. Bakgunnen var
gjentatte uforståelige dommerpoeng, sist i Ljubno overfor Maren
sammenlignet med Iraschko
Denne saken ble ikke behandlet, og blir håndtert som hastesak på mail

Bente-Lill B Romøren
07.02.2018

HK

07.02

