Tingperiode 2018-20 HK møte 14
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Onsdag 12 juni kl 17 – 20.30
Leif Lippestad, Nordstrand veien 26, 1163 Oslo
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Ståle Villumstad (SC), Tore Øvregård (TØ)

Fra adm

Sak nr

1
2
3

Sak

Ansvar

Tid

Referat fra HK møte nr 13 var godkjent på mail. Ingen
ytterligere kommentarer. Referat publiseres
Habilitet
Det var ingen som var ansett inhabile i noen av sakene
Program Vårmøte
1. Innkomne forslag ble gjennomgått
2. Kjøreplan ble fastsatt

TØ

snarest

Alle

B

BLBR

14.06.19

Vedtak
Innkomne forslag til vårmøtet tas til orientering og det
avsettes god tid til diskusjon om saker som kretsene er
opptatte av.
Kjøreplan blir i henhold til programmet med ansvarlige på
de enkelte postene
4

Revidert budsjett
CBB hadde fremsendt utkast til revidert budsjett med
forklaringer. Oppsett med analyser som forberedelse til
Skistyretmøtet ble fremlagt av BLBR.
Vedtak
• HK støtter overordnet forslag til revidert budsjett som
fremlegges for godkjenning i Skistyret
• Månedlige statusrapporter presenteres med eventuelle
planer for iverksettelse av kostnadsreduserende tiltak
ved behov

5

FIS komiteer
Prosess for å nominere 30% kvinner til FIS komiteene i
hopp fra neste periode ble diskutert.
HK og NSF hopp mener at følgende er viktig:
Representasjon i alle FIS komiteene for hopp

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

LL

snarest

BLBR

Snarest

BLBR

Snarest

Opprettholde medlem i FIS hoppkomite, dvs ha leder i en
av underkomiteene
Sikre avløser til representanter som har uttrykt ønske om å
avløses
Kontinuitet og erfaringsoverføring
Vedtak
Kvinnelige kandidater er identifisert og vil bli forespurt
6

Orienteringssaker
1. Kommersielt utvalg er nedsatt av HK i samarbeid med
sportsjef. Utvalget består av Gerd Kristiansen (leder),
Grethe Fossli, Terje Svabø, Ole Terje Letmolie, Jon Inge
Kjørum og Knut Müller. Utvalget rapporterer til en
Styringsgruppe bestående av Leif Lippestad (leder),
Bente-Lill Romøren, Clas Brede Bråthen og Bjørn Einar
Romøren.
Roller og mandat:
• Kortsiktige (her og nå) forslag til tilak samt bidra
med kontakter og døråpninger
• Innspill til langsiktig (ut over 1 år) strategi for
kommersiell utvikling av NSF hopp
2. Rekruttering – RAW AIR stars materiell er utarbeidet og
blir presentert på vårmøtet.
3. Markedsarbeid – kort status fra Bjørn Einar ble gitt av
BLBR.
4. Informasjon fra vårmøtet i FIS var sendt i form av linker
til referat. I utstyrskomiteen ble erfaring med
gjeldende regler diskutert, og beslutningen var å
videreføre disse uten endringer.
Eventuelt
Fastsettelse av lønnsjustering for sportsjef var behandlet
via mail
Vedtak
Lønnsjustering for sportsjef delegeres til HK leder basert på
innspill på mail
Delegasjonsreglementet skal oppdateres med oppgaver
som delegeres fra HK til sportsjef.
Vedtak
Forslag til delegeringer basert på historikk oversendes HK
og behandles på førte HK møte til høsten
Det har vært etterspurt honorering for rekruttering. HK
diskuterte på prinsipielt grunnlag .
 Hva skal honoreres?
• Rekruttering til RAW AIR stars
• Rekruttering til toppidrett
• Rekruttering til landslag

Sak nr

Sak

•

•

•

Ansvar

Tid

BLBR

Juni 19

Hvem skal honoreres?
• Klubb
• Team
• Utøver/foreldre
Hvordan skal det honoreres?
• Utstyr
• Aktivitet (billetter til RAW AIR, delta på
mini RAW AIR etc)
• Penger
•
Hvordan skal det finansieres?

Vedtak
HK ønsker å stimulere til rekruttering og har innstilt på et
revidert budsjett der administrasjonen har rom for å støtte
rekrutteringsarbeid.
HK kan ikke anbefale innføring av et regelverk/system med
honorering for rekruttering av utøvere til landslag. Dette er
dog ikke til hinder for at det kan gis støtte til
rekrutteringstiltak
Møtedatoer for høsten fastsettes
Vedtak
Det sendes ut forslag til møtedatoer med hovedtema
Bente-Lill B Romøren
16 juni 2019

