Tingperiode 2018-20 HK møte 15
________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
kl 17 – 20.00
NSF Ullevål, møterom
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen, Ståle Villumstad
Bente-Lill B Romøren

Fra adm
Referent
REFERAT
Sak nr

1

2
3

Sak

Referat fra HK møte nr 14 var godkjent på mail og publisert
på web,
Oppfølging av mulige kvinnelige kandidater til FIS komiteer
gjenstår

Ansvar

Tid

LL/SV

Snarest
mulig

CBB

snarest

Habilitet
Det var ingen som ble ansett for å vøre inhabile i noen av
sakene
Økonomi
Regnskapsrapporter er fortsatt utilfredsstillende som
grunnlag for oppfølging. Det er ønskelig å avholde et møte
med regnskapsavdelingen for å sikre felles forståelse for
aktuell status.
Vedtak
HK leder og sportsjef ber om et møte med
regnskapsavdelingen og kommuniserer status til HK.
Marked
Status markedsarbeid ble gjennomgått av CBB. Det er gode
diskusjoner med flere aktuelle partnere og konkrete tilbud
diskuteres med flere. Det er inngått samarbeid med ny
norsk agent.

4

Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering. HK holdes informert
om utviklingen i tilbudsdiskusjonene
Regler NC og NM
NC
Administrasjonens innstilling er flg:
• Det er spesielt utover i sesongen mange utøvere i A og
Elite, og svært få i C

CBB

Sak nr

Sak
• Kvalifisering til høyere utviklingsnivå beholdes som i

•

Ansvar

Tid

SV

snarest

dag, og at det ikke er noe «nedrykk» gjennom
perioden
Starte periodene med færre på utviklingsnivå A og B:
1. NC Elite
25 utøvere
uendret
(blir i praksis flere, da alle med FIS poeng er
kvalifisert (33 stk + noen som har tatt poeng i
sommer)).
2. NC A
20 utøvere
fra 30
3. NC B
20 utøvere
fra 30
4. NC C
øvrige utøvere
uendret

Aldersgrense for deltakelse i NC gjelder for et helt
alderskullkull, uavhengig av når på året man er født.
Vedtak
HK vedtok administrasjonens innstilling.
Sesonginformasjonen oppdateres
NM
Administrasjonens forslag (som fikk tilslutning på vårmøtet)
er at:
1. Innføre NM Stor bakke for Kvinner Senior (Så
Kvinner Sr har NM i Normal og Stor bakke som
Menn, og ikke i Liten bakke)
2. Endre NM Liten Bakke Kvinner fra Senior til
Junior (Så Kvinner Jr har NM i Liten og Normal
bakke, og ikke i Stor bakke)
3. Innføre NM Mix lagkonkurranse i Normal bakke
• Lag med 2 Menn og 1 Kvinne
• Både for Senior og for Junior
• Arrangeres samme helg som hhv. NM
Normalbakke og Junior NM.
• Rene kretslag er tellende i konkurransen,
og det er opp til arrangør og lagledermøte
å beslutte om det skal gis adgang til mix lag
sammensatt av utøvere fra ulike kretser.
Disse blir rangert utenfor NM resultatlisten.
Vedtak
HK støtter innstillingen fra administrasjonen og vårmøtet
og ber om at formell søknad om endring av NM øvelser
utarbeides og sendes til Skistyret for godkjenning
5

Organisasjonsutvalgets statusrapport
Hopp har gjennomgått rapporten fra organisasjonsutvalget
og vil utarbeide kommentarer og innspill til utvalgets videre
arbeid.
Vedtak

SV

Sak nr

6

7

Sak

Ansvar

Tid

Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider utkast til
kommentarer. HK og hoppadministrasjonen gir innspill til
dokumentet på mail.
Orienteringssaker
1. Kommersielt utvalg har startet arbeidet og møtes
til arbeidsmøter helgen 17 – 18 august
2. Møtedatoer høst 2019 bestemmes via doodle
Delegasjonsreglementet var sendt ut i forkant av møtet.
Det foreslås å fortsette delegering av oppgaver og
myndighet som tidligere.

BLBR

snarest

Vedtak
HK medlemmene gir endelig tilbakemelding på dokumentet
via mail før HK leder gjennomgår det med sportsjef

BLBR

HK

20.08.19

