Tingperiode 2016-2018 HK møte 6
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Tirsdag 24.01.17 lø 16.30 - 20
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM)

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

3

Arne Åbråten (AÅ)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Bjørn Einar Romøren (BER)
Bente-Lill B Romøren

Sak
Referat fra HK møte 5 var godkjent via mail og er lagt ut på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene.

Ansvar

Tid

BLBR

Snarest

AÅ

Ved behov

Under sak økonomi, ble det fremmet forsalg fra admininstrasjonen
om justering av egenandeler for toppidrettsatsingen. Anniken Mork
meldte seg inhabil i denne saken og var ikke med på behandlingen
RAW AIR
Status ble gjennomgått. Det er økende interesse fra media og
sponsorer. Åpningssrennene (kvalifisering) blir sendt i flere av de
nasjonale TV kanalene i Europa i tillegg til Eurosport. Det er ikke
vanlig at kvalifisering sendes av lokale TV selskaper i andre land enn
arrangørlandet. RAW AIR med tellende omganger i kvalifiseringene
skiller seg ut, og de ekstra TV sendingene vil gi betydelig økt
medieeksponering.
Hovedfokuset for sukess er lagt på den sportslige gjennomføringen.
Med det tette konkurranseprogrammet er logistikken for utøvere,
støtteapparat og media av stor viktighet. Det er tilrettelagt for et
mest mulig «sømløst» opplegg.
Billettsalget er startet, og det meldes om stor interesse. Arrangørene
har individuelle aktiviteter for å trekke publikum til arenaene.
Det er ønskelig å få oversikt over hvem fra HK som vil være tilstede
på de ulike arrangementene inklusiv behov for transport og
overnatting. BLBR lager en liste som sirkuleres til HK
HK stiller seg positive til å bidra hvis ønskelig og mulig og ber om at
forespøsler eventuelt rettes til HK medlemmene.

4

Økonomi
Det foreløpige resultatet for 2016 viser et overskudd takket være
godt markedsarbeid og tett kostnadskontroll. All gjeld til NSF er
nedbetalt og admininstrasjonen innstiller på ytterligere reduksjon av

Sak nr

Sak
egenandel for utøverne i toppidrettsatsingen.

Ansvar

Tid

CBB

Når endelig
resultat
foreligger

Budsjettet for 2017 ble godkjent av Skistyret i desember. Usikre
inntekter er redusert som følge av ny partneravtale med Adecco samt
overføring av overskudd fra 2016. 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 informasjonen om foreløpige tall for 2016 til etterretning og er
godt tilfreds med resultatet. Reduksjon av egenadel for
toppidrettsatsingen sesongen 2016/17 ble vedtatt.
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HK godkjenner at prosessen med etablering av sport science starter
(prioritert i prosjektlisten) og ber om at forslag forelegges HK iht
delegasjonsreglementet
Organisasjon
HK fikk en orientering om peronalsituasjonen.

CBB

Administrasjonen er berørt av en langtidssykemelding som vil påvirke
muligheten til å levere iht handlingplanen.
Arrangementsansvarlig har meddelt at han ønsker å slutte i sin stilling
etter endt sesong. Prosess med rekruttering av etterfølger vil starte
og stillingen bil utlyst i nærmeste femtid
Utviklingsansvarlig jobber med implenetering av SUM, og vil i en
periode jobbe 25% for sentraladmininstrasjonen.
Vibeke Linn er engasjert i 40% stilling som kommunikasjonsassistent
ut sesongen 2016/17. Hun jobber i samme periode 40% med
kommunikasjon i RAW AIR.
Vedtak:
HK tok informasjonen til orientering og gir sin støtte til å igangsette
prosessen med etterfølger til arrangementsjef.
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HK ber admininstrasjonen komme med forslag til hvordan vi kan løse
oppgavene i sykemeldingsperioden.
Marked & Kommunikasjon
Ny partneravtale med Adecco inngått. Stor aktivitet med LO og
potensielle muligheter for nye partnere
Klesavtalen med Adidas går ut sesongen 2017/18. Arbeidet med ny
avtale starter nå. Det er viktig å ha en partner som har god
kompetanse på utvikling.
Godt samarbeid med Vibeke og økt aktivitet på sosiale medier iht
plan.
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Vedtak:
HK tok informasjonen til orientering
Utvikling og arrangement
TØ ga en status på sine mange aktiviteter og prosjekter.

CBB

Snarest

CBB

snarest

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

BLBR

snarest

BLBR

snarest

Jenteprosjektet har fått midler fra OLT sammen med kombinert. Det
kreves fortsatt mye innsats for å få fart i rekrutteringsarbeidet. Rune
Rebne er en nøkkelperon i dette prosjektet. Line Jahr er ansatt 2
dager pr uke som resurss for jentene på NTG etter at det var enighet
om at opplegget som ble tilbudt trengte styrking.
Innføring av SUM er et langsiktig prosjekt, og det er mange endringer
som må gjennomføres i alle grener. Det er viktig at forankringen
gjøres i klubb og krets og det er lagt en sentral plan for møter over
hele landet. TØ er en resurss i dette arbeidet.
Det er bestilt 200 par hoppski med bindinger til rekruttering. Disse vil
bli lagt ut i Nettbutikken for salg til klubber og privatpersoner.
Håndboken i første versjon er lagt ut på nettet og er godt mottatt.
Innspill til forbedringer søkes aktivt.
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Vedtak:
HK tok orinteringen til informasjon.
Internasjonalt arbeid
Det er viktig å ha god kommunikasjon med våre FIS representanter og
diskutere aktuelle politiske saker med dem. FIS representantene
inviteres derfor til HK møte i forkant av FIS vår- og høstmøte.
Vedtak:
FIS representantene inviteres til HK møte i forkant av vår møtet i
Zurich
HKs handlingsplan 2016 – 18
HK tok utgangspunkt i handlingsplan for hopp og Skipolitisk
dokument i sin diskusjon om politisk handlingsplan. Følgende
punkter vil danne grunnlag for vår plan:
• Økonomiske rammevilkår
•
Samarbeid, åpenhet og effektivisering
•

Samhandling
•
Rekruttering
•
Kompetanseutvikling

•

Internasjonalt arbeid
• Representasjon i alle FIS komiteer

Detaljert plan utarbeides basert på HKs diskusjon og sendes til HK
medlemmene for kommentar og godkjenning
Eventuelt
• Oppfølgingslisten ble gjennomgått
• Orientering fra møtet med teamene ble utsatt til neste møte.
Oppfølgingspunkter til admininstrasjonen er sendt til Clas Brede
Bråthen 22.desember 2016
• Kommende HK møter
9.mars, Ullevål
3.mai, Ullevål
9.juni, Ullevål

Bente-Lill B Romøren 26.01.17

