Tingperiode 2018-20 HK møte 2
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra adm
Fra Sentral adm
Fra Skistyret
Forfall
Referent

Hoppkomitemøte
Mandag 3.september 2018 kl 16.30 – 20.00
Ullevål, møterom Hopp
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Ståle Villustad (SV)
Kjetil Strandbråten (KS), Bjørn Einar Romøren (BER), Rune Rebne (RR)
Stein Opsal (SO), Håkon Wibstad (HW)
Erik Røste (ER)
Kjetil Strandbråten
Bente-Lill Romøren

REFERAT
Sak nr
1
2
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Sak
Referat fra møte nr 1 var godkjent på mail og legges ut på web

Ansvar
TØ

Habilitet
Bente-Lill Romøren var inhabil i sak 9 – frikjøp av HK leder og
fratrådte under behandlingen av dette punktet. Det var ellers ingen
som var inhabile i noen av sakene
Orientering fra Skipresident, generalsekretær og økonomisjef
Tiltak for å bedre økonomiraportering og økonomistyring ble
gjennomgått. Nye og ensartede rutiner etableres og det legges opp
til tett dialog mellom gren og økononmiavdelingen. Overforbruk i
gren etter 2013 skal tilbakebetales og inkluderes i budsjettene for
aktuelle grener.
Presentasjon er sendt møtedeltagerne
Vedtak
HK satte pris på en god og konstruktiv tilnærming for å sikre åpenhet
og transparens med ensartede rutiner i nært samarbeid mellom gren
og økonomiavdelingen. Informajonen ble tatt til etteretningog
presentasjonen er sendt møtedeltagerne
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a) Økonomi
Status rapport og estimat var sendt HK før møtet. Det styres mot et
null resiltat, men det ble uttrykt ønske om å kunne gjennomføre flere
prosjekter, som det pt ikke er finansiering til. Det er frustrasjon i
hopp over at det historisk har vært «lønnsomt» å drive med
underkudd, og det påpekes at motivasjonen til å fortsette streng
kostnadskontroll er under press hvis det ikke synliggjøres at
overforbruk får konsekvenser.
Vedtak
Økonomirappport og estimat tas til otientering
Hopp admininstrasjonen ble bedt om å utarbeide en liste over

CBB

Tid
snarest

Sak nr

Sak
ønskelige prosjekter/tiltak som ikke ligger i budsjett med kostnader
og kort begrunnelse. Listen sendes til HK

Ansvar

b) Marked Informasjon og kommunikasjon
 Sponsorarbeid pågår for fullt både for å skaffe nye partnere og
med start reforhandling av hovedsponsor herrer. Oppfølging av
sponsorer med diverse aktiviteter gjøres kontinuerlig og det er
sendt ut invitasjon til ulike sponsortreff blant annet med
julearrangement på Lillehammer i forbindelse med
jentetrippelen
Lanseing av ny klesavtale er under planlegging og det avventes
ny logo fra en av våre sponsorer. Det antas at dette er klart i
løpet av noen uker.


Kommunikasjon – ansettelse av medarbeider som skal bidra med
innhold til SoMe, oppfølging av bilder og video til sponsorer samt
innhold til media er klart. Dette er et engasjement, og det
avventes svar på når vedkommende kan starte.

Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering
c)


Arrangement
Høstmøtet planlegges med start kl 18 fredag og slutt kl 12 på
lørdag. Programmet utarbeides av admininstrasjonen inkludert
innspill gitt i HK møtet



Anlegg status viser at vi har spennende konsepter under
planlegging og arbeid, blant annet i Vegårdshei. Det prioriteres i
admininsatrasjonen å hjelpe med råd og politisk arbeid for
utvikling av hoppanlegg

Vedtak
Progran for høstmøtet sendes HK på mail for kommentar.
HK tok informasjonen til orientering.
5

6

Kina prosjektet
11 kinesiske jenter, 11 gutter, 1 trener og 1 tolk er ankommet Norge
og innlosjert på Nermo. Utøverne er i alderen 15 – 22 år og er aktive
og lærevillige. Tolken fungerer bra, men det er gitt muntlige
tilbakemeldinger på at treneren ikke har tatt trenerrollen på alvor, og
han viser ikke nødvendig interess for å lære. Det vil nå bli gitt skriftlig
tilbakemelding.
Ingen av utøverne har hoppet tidligere. Det er ansatt 2 norske
trenere i prosjektet.
Vedtak
HK tok informasjonen tik orientering
Rekruttering
 Rekrutteringsprosjekt ble initiert med en arbeidsgruppe på
vårmøtet i Stavanger. Arbeidet med utvikling av materiell og
konsepter er godt i gang. Det er et ønske om å lage en profil på
prosjektet for å støtte og markedsføre RAW AIR på landsbasis, og
det ble stilt spørsmål om muligheter for å bruke Mini RAW AIR,

SV

Tid

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

RAW AIR kids eller lignende som merkevare på våre
rekrutteringsaktiviteter inklusive arrangement for mindre barn
Vedtak
Forslagene til aktivitet og branding utarbeides av prosjektgruppen og
fremmes for RAW AIR styret


TØ

Jenteprosjektet for aldersgruppen 16 år og eldre ble etablert i
samarbeid med kombinert i xxxx for å optimalisere bruk av
resursser og kompetanse. OLT har støttet prosjektetet med
tanke på å utvikle utøvere til å kunne ta medaljer i OL. Disse
jentene holder hovedsaklig til på NTG og trenes av Line Jahr.
Kombinert for jenter ble ikke OL øvelse i 2022 og kan tidligst bli
det i 2026.
Det har vært enighet mellom hopp og kombinert om at vi også
skal samarbeide i aldersgruppen 13 - 16 år, ikke minst på
grunnlag av SUM. Dette samarbeidet har aldri fungert bra, og
det er nå levert en bekymring fra de ansvarlige i hopp relatert til
rekrutteringsarbeidet blant jenter. Det oppleves at kombinert
bidrar til at jentene må velge hopp eller kombinert i for ung
alder, og at rekrutteringen foregår fra hoppjenter og ikke fra
langrenn og andre store idretter, som avtalt. Det er etablert en
type lojalitetskonsepter i kombinert, som bidrar til valget
Det uttrykkes også stor frustrasjon fra de ansvarlige i hopp over
at tilbud til kombinert jenter på 14 og 15 år til å delta i FIS renn
for å få poeng til å kunne delta i COC hopp, motarbeides fra
ansvarlige i kombinert.
Dette er ikke en situsjon vi kan fortsette med og det varsles at
tiltak må iverksettes for å sikre vår egen rekruttering. Det bes
om HKs bistand til å klargjøre videre rekrutteringsarbeid i eller
uten samarbied med kombinert
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Vedtak
HK ser alvorlig på situasjonen og innkaller KK og sportsjef i kombinert
til diskusjon og avklaring med sportsjef hopp og HK medlemmer.
HK tar saken til behandling etter at møte er avholdt med kombinert.
Politisk handlingsplan og ansvarsfordeling i HK
Punktet utsettes til neste HK møte
Orienteringssaker
Informasjon fra Skistyremøte 28 august ettersendes skriftlig til HK og
CBB

Bente-Lill B Romøren 04.09.2018
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snarest
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