Tingperiode 2018-20 HK møte 12
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Onsdag 10 april kl 16.30 – 20.00
Ullevål, møterom hopp
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngjerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen (CBB) , Tore Øvregård (TØ), Ståle Villumstad (SV)
Anette Sagen
Bente-Lill B Romøren

Fra adm
Forfall
Referent

REFERAT
Sak nr

1
2

3

Sak

Ansvar

Tid

Referat fra HK møte nr 10 var godkjent på mail og
publiseres på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av
sakene
Rekruttering
TØ presenterte planer for RAW AIR stars. Ansvar for
utvikling og markedsføring av RAW AIR stars er fordelt
blant alle ansatte i NSF hopp. Det er ca 30 klubber som har
igangsatt RAW AIR stars aktiviteter. 900 startnummer er
sendt ut.
Utstyrspakker er nå på plass med ski, hoppdresser,
hoppsko og bindinger. Disse blir tilbudt klubber til leie for
1500 pr sett pr år over en 5 årsperiode.
Informasjon om RAW AIR stars vil bli gitt på fagmøtet i juni.

TØ

snarest

Det er behov for oppfølging av hoppkomiteene i kretsene,
speilet der det er et mottakerapparat i klubbene

4

Vedtak
HK tok informasjonen til orientering og gir full støtte til
planene.
HK vil fordele regioner mellom seg og følge opp
hoppkomiteene koordinert med NSF hopp
Oppfølging handlingsplanen
1. Økonomi
Første tilgjengelige økonomirapport for 2019 ble
presentert med regnskap pr mars. Resultatet viser
mindre avvik i forhold til budsjett,
Vedtak

Sak nr

Sak

Ansvar

Økonomirapporten for mars tas til orientering. Detaljert
oversikt over avvik ble presentert og oversendes HK

Tid

CBB

HK stiller seg kritiske til at det ikke har vært mulig å få
økonomirapportering før i april, og finner det vanskelig
å være ansvarlig for økonomistyring uten rapportering.
Situasjonen tas opp i Skistyret
BLBR

Mai 2019

SV, BLBR

Medio
mai

BLBR

snarest

2. Evaluering, mål og planer neste sesong
Evaluering er foretatt med innspill fra alle aktive på lag
og alle ansatte Planer for kommende sesong er under
ferdigstilling.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering
3. Revidering av budsjett
Revidert budsjett blir satt opp av CBB og sendt HK for
kommentar og godkjennelse via mail. Skistyret
behandler reviderte budsjett i mai og juni.
Vedtak
HK behandler revidert budsjett på mail dersom det er
klart før Skistyremøtet i mai. Alternativt behandles
revidert budsjett i HK møtet 15 mai.
4. Årsberetning 2018/19
Årsberetningen for sesongen 20|8-2019 ble
gjennomgått. Beretningen er omfattende og
administrasjonen vil vurdere å lage en kortfattet
oversikt som også vil inneholde mål og prioriteter for
kommende sesong

5

6

Vedtak
HK godkjenner årsberetningen og støtter at fremtidige
beretninger er mindre omfattende.
Plan for vårmøtet i juni
Tid og plan for vårmøtet ble gjennomgått.
Vedtak
Vårmøtet avholdes fredag ettermiddag og lørdag til ca kl
15.
Programposter ble vedtatt.
SV og BLBR gis fullmakt til å utarbeide program og
invitasjon. Programmet sirkuleres til HK før det sendes ut.
Valg av valgkomite foretas på nytt da valget i 2018 ikke var
programfestet og komiteen ikke ble fullstendig, Valgte
medlemmer informeres
Eventuelt
• Dato neste HK møte
Onsdag 15 mai kl 17 på Ullevål.

Sak nr

Sak

•

Møteplan videre i 2019
Siste møte før sommeren er 12 juni kl 17 hos Leif
Lippestad, Nordstrandveien 26, 1163 Oslo

•

Terminliste 2019-2020 og forslag til
regelendringer (tas opp på neste HK møte)
Det ble orientert om utsendelse av forslag til
terminliste for NC kommende sesong. Innspill fra
teamene er mottatt og blir etter beste evne
hensyntatt. Det er tildes divergerende ønsker.

Ansvar

Tid

BLBR

10.04

Kombinert har meddelt hopp at de ønsker å
utarbeide egen terminliste for kommende sesong.
•

Telefonikostnader
Det er identifisert at hopp er blitt belastet
telefonkostnader i en lengre periode som skulle
vært dekket av barrteravtale. Brev til
generalsekretæren med begjæring av refusjon av
disse kostnadene ble gjennomgått.
Vedtak
Utkast til brev ble godkjent. Brevet sendes
generalsekretær snarest

Oppfølging HK
Status på handlingsplan og mål settes på agendaen med
hovedvekt på noen enkelte punkter i hvert møte.
Forslag mai:
• Organisasjonsgjennomgang med CBB.
• Arrangement (terminliste og rennreglement)
• Marked (ev, i juni)
Bente-Lill B Romøren
11.04.2019

