Tingperiode 2016-2018 HK møte 5
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Lørdag 3. desember 2016 kl 10.00 – 14.00
Lillehammer hotell
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM)

Fra OLT
Fra Sentral adm
Fra adm
Forfall
Referent

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

REFERAT
Sak nr
1
2
3

Sak
Referat fra HK møte 4 var godkjent via mail og legges ut på web.
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene
Handlingsplan hopp 2016 – 17
«laminatversjon» 2- sider handlingsplan ble gjennomgått.
Vedtak:
Handlingsplanen godkjennes av HK med noen mindre
justeringer. Oppdatert plan disktribueres til ansatte og HK

4

Ansvar
TØ

TID
snarest

CBB/BLBR
CBB

Snarest
Snarest

CBB

05.12.16

Økonomi
Status pr dato anslår et årsresultat med et lite overskudd iht
plan
Budsjettforslaget med kostnader og inntekter ble gjennomgått.
Det er budsjettert med sikre inntekter til aktivitet. Utgifter
basert på usikre inntekter er budsjettert som prosjekt i avd 50
og frigis etter hvert som inntektene sikres. Det utarbeides en
prioritert liste over «prosjekter» i denne posten. Høyeste
prioritet er reduskjson av egenandel på toppidrettsatsingen.
Vedtak:
Hk tok orienteringen om økonomisk status til orietnering
HK godkjenner foreslått budsjett for 2017 og bes om at det
oversendes økonomiavdelingen for fremlegging for godkjenning i
Skistyret

5

Verdens viktigste hoppnasjon 2016 - 2020– strategiske
utfordringer (punktet ble diskutert under punkt 3)
Handlingsplanen prioriterer de viktigste områdene for å nå våre

Sak nr

6

7

Sak
mål og følger Skipolitisk dokument
Vi hadde besøk av vår hovedssamarbeidspartner på herresiden,
LO leder Gerd Kristiansen. Hun fikk en kort gjennomgang av
våre planer og mål.
HK diskusjon
HK skal ha møte med teamene 15 desember. Sakslisten for
møtet ble gjennomgått.

Ansvar

HKs handlingplan utsettes til neste møte
Møte med kombinertkomiteen (KK)
HK og KK presenterte seg for hverandre med gjennomgang av
fordeling av ansvarsområder.

Alle

Bente-Lill B Romøren
11.12.2016

TID

