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Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra adm
Forfall
Sak nr
1

Hoppkomitemøte
Mandag 25.juni 2018 kl 16.30 – 20.00
Kollenhopp sine lokaler i Midtstubakken
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Ståle Villustad (SV)
Kjetil Strandbråten (KS), Bjørn Einar Romøren (BER)
Tore Øvregård, Kjetil Strandbråten, Bjørn Einar Romøren, Anette Sagen
Sak
Velkommen og introduksjon
HK medlemmer presenterte seg og ga en kort motivasjon for hvorfor
de ønsket å bidra i komiteen.

Ansvar

Tid

Alle

snarest

HK

August
2018

HKs ansvar og mandat, Etiske retningslinjer og Mediehåndtering ble
gjennomgått. Eventuelle behov fro justeringer blir diskutert i løpet av
høsten 2018.
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Vedtak
HK medlemmer underskriver de etiske retningslinjene og sender
bekreftelse på dette til BLBR
Habilitet
Håndtering av inhabilitet var vedlagt og ble gjennomgått. Ingen ble
ansett å være inhabile til noen av punktene i møtet.
NSF hopp organisasjon
CBB ga en kort orientering om NSF hopp organisasjonen.
Handlingsplan - målsetninger, aktiviteter, status og utfordringer ble
gjennomgått i tillegg til innspill fra administrasjonen til «Veien vider
for norsk hoppsport». Hoppsporten er sårbar uten industri og
destinasjoner i ryggen, og det er derfor viktig å sikre grunnlag for
engasjement i hoppmiljøene.
Vedtak
HK medlemmer setter seg inn i handlingsplanen til neste HK møte.
Innspillene fra administrasjonen blir vektlagt i arbeidet med HK’s
politiske handlingsplan i august/september 2018.
Marked
Avtale for hovedsponsor for damene er klar for signering. Det er
gode prosesser med nye sponsorer og strategiske partnere.
Det har kommet inn mer enn 40 søknader på stillingen som
markedsmedarbeider. Utvelgelsesprosess er i gang.
Arrangement og anlegg
Terminlisten er på det nærmeste klar. HK oppfordres til å gi en
innstilling til hvordan NM skal gjennomføres i 2020 i forbindelse med
Stor NM.

I

Sak nr

Sak
Anleggssituasjonen er bra med unntak av i Nord Norge.
Hovedoppgaven er å få aktivitet i de eksisterende anleggene.
Økonomi
Status pr 31.05 ble gjennomgått.

Ansvar

Tid

HK

fortløpende

HK

Til HK
møtet i
august

BLBR

snarest

Estimat for resten av året skal behandles i Skistyret 28.08. Hopp har
en risiko på 2 millioner NOK i forhold til budsjettet. Det styres mot et
null resultat.
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Hvordan skal HK og administrasjonen samarbeide
Klargjøring av ansvar og myndighet – operativt ansvar vs
komiteansvar ble diskutert. Det er ikke alltid klare skiller mellom det
politiske og operative, men det er viktig at både komite og
administrasjon er bevisste på sine roller.
Vedtak
HK ønsker god dialog med hoppnorge. Det er imidlertid viktig å påse
at vi støtter administrasjonens ansvar og myndighet, og henviser
eventuelle saker av administrativ karakter til rette person i vår
administrasjon.
Skipolitisk dokument - Fordeling av områder vil bi gjort på HK møte i
august.
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Vedtak
HK medlemmene setter seg inn i handlingsplanen for hopp og
forbereder forslag til områder hver enkelt kunne tenke seg å få
oppfølgingsansvar for.
Orienteringssaker
Det ble gitt en kort orientering fra Skistyremøte 18 juni.
Eventuelt
Det ble ikke avtalt tid for nest HK møte, men det sendes snarest ut
forslag til datoer i siste halvdel av august.
Det siste medlemmet av HK blir oppnevnt av Skistyret så snart forslag
fra valgkomiteen med begrunnelse foreligger. HK opplever at
prosessen rundt valg av komitemedlemmer har vært uheldig.

