Tingperiode 2016-2018 HK møte 4
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Onsdag 26.10 kl 16.30 – 21.00
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM)

Fra OLT
Fra Sentral adm
Fra adm
Forfall
Referent

Arne Åbråten (AÅ)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Morten Lein (ML), Bjørn Einar
Romøren (BER), Kjetil Strandbråten (KS)
Anniken Mork, Kjetil Strandbråten
Bente-Lill Romøren

REFERAT
Sak nr
1
2

Sak
Referat fra HK møte 3 var godkjent via mail og legges ut på web.
Oppfølgingssaker ble gjennomgått
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene
Orienteringssaker
HK ble orientert om en situasjon fra et FIS møte. Hopp
administrasjonen utarbeider en plan for videre håndtering av
saken. Planen fremlegges for HK for videre behandling.

Ansvar
TØ

TID
snarest

ML/CBB

Snarest
mulig

LL
BLBR

27.10
01.11

Rutiner i NSF hopp sitt helseteam er gjennomgått for HK leder av
leder for helseteamet. Det er gode rutiner på plass, og noen
mindre forbedringer gjeldende dokumentasjon er planlagt.
Saksfremlegg fra Skistyret ble diskutert.
Vedtak:
HK utarbeider en skriftlig tilbakemelding som oversendes
Skistyret og fremlegges av HK leder i Skistyremøtet 1.november

3

Økonomi
Status pr 30.09 viser et resultat med et lite overskudd. Det er
ikke utarbeidet noen prognose for årsslutt, og HK påpeker at det
er viktig at det innføres rutiner som sikrer at det foreligger
«kvalifiserte» prognoser fremover.
Inntektsutvikling, kostnadsutvikling og egenkapitalstatusen ble
vist, og HK påpeker at denne gir et ufullstendig bilde av grenens
verdi for NSF.
Vedtak:
HK tok informasjonen til etteretning

Sak nr

Sak
Inntektsbudsjettet er levert for første gangs behandling i
Skistyret 1.november.
Forutsetningene som foreslås å legges til grunn for
kostnadsbudsjettet er å holde det sportslige tilbudet på dagens
nivå. Det er behov for å øke innsatsen på kommunikasjon, og
dagens situasjon er ikke holdbar. Fra sentraladmininstrasjonen
skal hopp dele en resurss med 3 andre grener. På området
Sport science (forskning og utvikling) skjer det mye, og for å leve
opp til ambisjonen om å være verdens viktigste hoppnasjon,
foreslås det å avsette mer resursser til dette området. Det er
forøvrig gitt retningslinjer sentralt til admininstrasjonsfee og
generell kostnadsøkning.

Ansvar

TID

CBB

Avtales
med BLBR

HK leder følger opp budsjettarbeidet.

BLBR

Kontinuerlig

Kostnadsbudsjettet godkjennes av HK før det oversendes
Skistyret
Arrangment
Arne Åbråten presenterte RAW AIR. Det er meget positiv
mottagelse både nasjonalt og internasjonalt. Det er et
krevende sponsormarked og det er derfor viktig at alle er
bevisste på å fremstå i henhold til våre nedfeldte verdier i
Hoppskrifter
NRK er en nøkkelpartner for utvikling av RAW AIR som en ny
dimensjon i hoppsporten, og det arbeides med mange
spennende konsepter.

CBB

Avtales
med BLBR

HK

kontinuerlig

Vedtak:
HK gir sin støtte til forutsetningene som foreslås og ber
admininstrasjonen om å utarbeide et kostnadsbudsjett innen
gitte rammer (sikre inntekter). Kostnadsbudsjettet skal i tillegg
inneholde en prosjektpost for usikre inntekter. Prosjektposten
skal inneholde beskrivelse av prosjekter etter prioritet. Disse vil
igangsettes etter godkjennelse i HK når usikre inntekter er sikret.

4

Logistikk blir en hovedutfordring, og i hopptoget arbeides det
med mange mulige konsepter.
Kommunikasjon er et hovedelement for å skape
oppmerksomhet og interesse for RAW AIR. Det er
sammenfallende interesser for hopp og RAW AIR i å bygge
profiler blant hopperne, og det forelås å se på
samarbeidsmuligheter for å styrke kommunikasjonen og verdien
for begge parter
Vedtak:
HK tok informasjonen til orientering og stiller seg til rådighet
som sparringspartnere og ambassadører for RAW AIR

5

Kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon ble behandlet under
budsjettdiskusjonen (se pkt 3 over).
Intern kommunikasjon er i denne sammenheng definert som

Sak nr

Sak
kommunikasjon med de ulike aktørene i norsk hoppsport. Det
er varierende grad av tilfredshet med vår (HK’s og NSF
admininstrasjonens) kommunikason og informasjon. Det
oppleves en viss grad av rykter og misoppfattelser som skaper
misnøye og frustrasjon. Noen hevder også at de ikke blir hørt.
Det ble diskutert hvilke tiltak vi kan iverksette for å ta livet av
ryktene gjennom faktabasert imformasjon.
•
•
•

•

•
•

Ansvar

TID

NSF adm

25.11

HK

25.11

BLBR

04.11

Vi skal fortsette å være åpne og tilgjengelige for
hoppnorge gjennom møter, telefon og andre medier
Vi skal fortsette å lytte og være bevisste på å bekrefte
at vi hører hva som blir sagt.
Vi skal gjøre det enklere for interesserte å finne
faktabasert informasjon (feks regler for NC, opprykk,
nedrykk, rennkategorier og mulighet for deltagelse,
kriterier for uttak etc). Dette kan gjøres både via
elektroniske medier og papir
Vi skal gjenopprette en bredere adresseliste med
hoppinteresserte slik at vi sikrer at informasjon når ut
til de som trenger den (feks ved invitasjon til møter)
Vi skal vurdere muligheten for å lage nyhetsbrev
Vi skal følge Hoppskrifter og opptre med respekt,
ydmykhet og glede og skal stille de samme
forventingene til hverandre i hoppnorge.

Vedtak:
HK gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene.
6

7

Handlingsplane
Handlingsplanen var sendt ut i forkant av møtet. Vår målsetning
er at den oppdaterte versjonen for sesongen 2016/17 skal være
klar til HK møtet 3.12.
HK medlemmene bes forberede forslag til fokusområder for HK i
sesongen 2016/17. Planen skal være klar på HK møtet 3.12
Representasjonsliste
Vi bør i støst mulig grad være representert på internasjonale
renn i Norge. Oppdatert represetnasjonsliste sendes HK pluss
administrasjonen

Bente-Lill B Romøren
26.10.2016

