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Møte
Tid
Sted
Innkalt
Forfall
Referent

Hoppkomitemøte
Tirsdag 20.02.2018 kl 18 - 20
Ullevål, møterom hopp
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM), Arne Åbråten (AÅ)
Anette Sagen
Bente-Lill B Romøren

REFERAT
Sak
nr
1

2

Sak

Intern kommunikasjon
Det ble diskutert vitigheten av å være bevisste på organisatoriske
linjer i de tilfelle HK involveres i operative saker.
Endring i politisk organisering av NSF
HK hadde fått tilsendt et notat vedrørende forslag til endring av
politisk ledelse av NSF utarbeidet av en arbeidsgruppe av kretsledere
med støtte fra fellesadmininstrasjonen. Arbeidet har vært fremlagt
på kretsledermøter. Det er ikke fremlagt til et samlet Skistyre.

Ansvar

Tid

Alle

kontinuerlig

BLBR

Før 20.03

LK
leder/BLBR

21.02

BLBR

Snarest

HK er enig i at det er viktig og riktig å vurdere organiseringen av NSF i
alle ledd. Det er imildertid vesentlig å vurdere alternativer med
fordeler og ulemper. Dette notatet bærer preg av å argumentere for
en ønsket politisk organiseringsmodell uten konsekvensanalyse, og
HK mener det har så store mangler og svakheter at det ikke er egnet
som grunnlag for beslutning.
HK er videre kritisk til prosessen og ønsker at grenlederne samlet
diskuterer denne og avholder et møte med skipresident og
generalsekretær for å få forklaringer og gi uttrykk for sine meninger
HK og LK avholdt et felles møte for å diskutere saken.
De øvrige komitelederne i NSF inviteres til et diskusjonsmøte snarest.
Det var samme holdning til notatet og prosessen i de to komiteene
og det var enighet om å sende en orientering til de repektive
grenlederne i kretsene som grunnlag for deres vurdering i
kretsstyremøtene. LK leder og HK leder ble gitt mandat til å
utarbeide et kortfattet informasjonsskriv og sende dette til sine
grenedere i kretsene
Det er viktig å involvere sportsjef/gren admininistrasjon for å sikre en
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Tid

koordinert og tydelig kommunikasjon . Det avholdes møte med
sportsjef snarest

BLBR

snarest

Bente-Lill B Romøren
20.02.2018

