Tingperiode 2016-2018 HK møte 2
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
23.08.2016 kl 16.30 – 20.00
Ullevål
Arne Åbråten (AÅ), Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen
(AS), Anniken Mork (AM)

Fra OLT
Fra Sentral adm
Fra adm
Forfall
Referent
Sak nr
1
2
3

Sak
Referat fra møte nr 1 var godkjent på mail og legges ut på web

Ansvar
TØ

Tid
snarest

CBB/BLBR

21.09.16

CBB/BLBR

Kontinuerlig

b)

BLBR

02.09.16

Det er stadig behov for hjelp til å komme i kontakt med de rette
personene hos pensielle sponsorer, og HK oppfordres til å bidra aktivt
med sitt nettverk.

HK

Kontinuerlig

Habilitet
Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av sakene.
Økonomi
CBB gjennomgikk økonomisk status pr juli 2016. Det er god kontroll
på kostnadene, men det er et betydelig avvik på inntektsiden. Det er
gode prosesser med flere interesserte sponsorer, og tilbud er
fremmet på styrenivå. Det er alltid en usikkerhet i forhandlinger, og
selvom vi har fått positive tilbakemeldinger fra ledelsen, finner vi det
riktig å flagge et potensielt «worst case scernario» overfor Skistyet.
Det vil ikke være mulig å kompensere et slkt inntekststap med
besparelser inneværende år, men identifisering av kostnadskutt og
konsekvenser igangsettes som en del av prognose for 2016 og
budsjettprosessen for 2017.
a)

4

Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Morten Lein (ML), Kjetil
Strandbråten (KS), Bjørn Einar Romøren (BER)
Morten Lein
Bente-Lill B Romøren

HK tok informasjonen til orientering og ber inntil videre om tett
kostnadsoppføging og løpende orientering.

Skistyret orienteres om konsekvensen av et «worst case
scenario»
Marked
Det er gode prosesser med flere potensielle sponsorer, ref økonomi.
Modell med fokus på å finne riktig verdi av partnerskap med hopp for
den enkelte sponsor er under stadig utvikling, og vår pakke med
aktiveringstilbud er betydelig utvidet.

Det er viktig at HK medlemmene kan bidra i oppfølgingsarbeidet med
sponsorer på arrangement (renn og møter). Hopp har fått meget
positive tilbakemeldinger fra sponsorer på oppfølgingen som gis, og

Sak nr

Sak
det settes pris på muligheten til å diskutere med både
admininstrasjon og komite.

Ansvar

Tid

Alle

Kontinuerlig

c)

BLBR

snarest

Arbeidet med handlingsplan for hopp starter nå, og det er hopp
admininstrasjonens ansvar å utarbeide denne for godkjenning av HK.
Frist for levering til Skistyret antas å være i november 2016.

CBB

Nov 2016

HK

Kontinuerlig

HK

Nov 2016

BLBR

14.09.16

CBB

Snarest

HK

snarest

a)
b)

5

HK tok informasjonen til orientering.
Alle oppfordres til å bruke sitt nettverk og henvende seg til
markedsjef med kontakter.

Det utarbeides liste over arrangement der det er ønskelig med
representasjon fra HK, og representasjonsoppavene fordeles
basert på kostnadseffektivitet, arbeidsbelastning og ønsker
Skipolitisk dokument (SPD)
SPD ble gjennomgått og satt i sammenheng med SUM (Skiforbundets
Utviklings Modell) føringer fra NIF og defininsjoner fra OLT.
Dokumentet er overordnet og klargjør ansvarsfordeling mellom NSF,
krets og klubb. Det er viktig å arbeide med implementering i alle
ledd, og det er planlagt klubb/kretsbesøk for å bidra til best mulig
informasjon og forståelse for ansvarfordelingen. SPD anbefales å
være et tema på de regionale høstmøtene.

a)

HK tok informasjonen til etteretning og vil bidra i arbeidet med
handlingsplanen i henhold til ansvarsfordelingen for
medlemmene.

b)
6

HK utarbeider en politisk handlingsplan med utgangspunkt i
handlingsplanen for hopp
Arrangement
Gjennomgang av arbeidet i arrangement settes på sakslisten for
neste HK grunnet møtekollisjon med COC møte for Lein.
Det er mange synspunkter og diskusjoner om renntilbudet til
aldersbestemte klasser, spesielt i gruppen 13 – 16 år. Det synes å
være en utbredt misforståelse og sammenblanding med
retningslinjer for deltagelse for 16 årsgruppen i NC. Det er viktig å
skape klarhet i regelverket samt stimulere til kreativitet i aktivitet,
konkurranseformer og samarbeid mellom kretser/regioner.
a)

Aktivitet og konkurransetilbud for aldersbestemte klasser blir et
tema på de regionale høstmøtene med deling av erfaringer og
forslag til arrangement.

b)

Ansvaret for høstmøtene klargjøres av hopp admininstrasjonen

c)
7

HK medlemmer i tillegg til HK leder melder inn mulighet for
deltagelse på møtene.
Fordeling av ansvar i HK
Fordelingen av ansvaret i HK ble i vesentlig grad gjort i henhold til
områdene i SPD. Det operative ansvaret for områdene ligger i
administrasjonen og HK medlemmer følger opp og er
resursspersoner/sparringspartnere. Det tillegger videre HK
medlemmene å identifisere politiske problemstillinger innen sine
områder sammen med administrasjonen og bringe disse videre til HK
for diskusjon og beslutning

Sak nr

Sak
Område
Toppidrett
Internasjonalt arbeid
Økonomi
Organisasjon
Kompetanseutvikling
Rekruttering
Jenteprosjekt
Marked
Kommunikasjon
Arrangement
Anlegg

Ansvar
Admininstrasjon
CBB
CBB, TØ
CBB
CBB
KS
TØ
TØ
BER
BER
ML
ML

HK
AÅ
AÅ/AS
BLBR
BLBR
BLBR
AM
AM/AS
LL/BLBR
LL
ATH
ATH

Ansvarsfordelingen i HK vil være åpen for revidering etter erfaringer
som gjøres
8

Eventuelt
a) Program og datoer for høstmøtene utarbeides av
hoppadministrasjonen. Aktuelle temaer er blant annet SPD
og arrangementstilbud til aldersbestemt klasser.

Bente-Lill Romøren
25.08.2016

Tid

HK

Hopp adm

snarest

