Tingperiode 2018-20 HK møte 9
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra adm
Fra fellesadmin.
Forfall
Referent

Hoppkomitemøte
Tirsdag 22.januar k 16.30 - 20
Ullevål, møterom hopp
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen (CBB)
Ingvild B Berg
Anette Sagen
BLBR

REFERAT
Sak nr

1
2
4

Sak

Ansvar

Tid

Referat fra HK møte nr 8 var godkjent på mail og legges ut
på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett inhabile i noen av sakene
Orienteringsaker fra hopp administrasjonen

BLBR

snarest

BLBR

snarest

CBB

omgående

Clas Bred ga en kort status om økonomi. Foreløig rapport for
2018 viser at hopp ligger an til et resultat i balanse. HK
påpekte at justeringen av feil belastede telefonkostnader
skal føres som reduserte kostnader.
Vedtak
Regnskapsføringen av telefonkostnader tas opp med
økonomiavdelingen.
Markedsarbeid pågår i henhold til plan. Diskusjoner og
refohandlinger pågår med flere interessenter.

5

Vedtak
Informasjonen tatt til orientering.
Bruk av fluorholding smøring
Admininstrasjonen i NSF hopp hadde innstilt på at hopp
følger vedtak i langrenn vedrørende bruk av fluorholdig
smøring.
Vedtak
HK slutter seg til vedtaket i langrenn, og innfører forbud mot
fluorholdige glidprodukter i aldersgruppene til og med 16
år. Det skal rettes en henstilling til alle om å respektere
forbudet og det skal informeres om at stikkprøver kan

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

ATH

23.01

BLBR

snaresst

tas. NSF hopp utarbeider og distribuerer informasjon om
vedtaket.
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Nasjonale mesterskap
1. Skal NM være det viktigste nasjonale rennet? Hva betyr
i så fall det mht prioritering og deltagelse?
NM er det viktigste nasjonale rennet i hopp. Deltagelse i NM
skal prioriteres.
Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering.
2. Tildeling av hovedlandsrennet 2020 og NM 2021.
Innstilling fra administrasjonen var sendt ut i forkant av
møtet.
Vedtak
HK støtter innstillingen til vedtak om tildeling av
hovedlandsrennet i 2020 til Nybygda IL og Furnes
skiløperforening og NM 2021 til Granåsen Aktivum. Svar
sendes til Marita Andresen.
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3

Årshjul og representasjon
Forslag til datoer for HK møter er satt opp i årshjulet.
Vedtak
Datoene sendes ut i Doodle.
Representasjonslisten ble oppdatert. Ønsker/muligheter til
representasjon i worldcup avslutningen for hhv kvinner og
menn sendes HK leder. Beslutning tas av HK leder.
Orientering fra generalsekretæren
1. Orientering om organisasjonsprosessen som iverksettes
for Fellesadministrasjonen og innspill til arbeidet
fremover.
2. Orientering om hvordan gen. sekretæren ser for seg å
jobbe fremover, hvilke prioriteringer som gjøres, samt
gjøre en forventningsavklaring mellom HK og gen.
sekretær.

BLBR

HK påpekte viktigheten av å ha systemer for å behandle
sponsorer på en god måte i tilfeller der de er med i
anbudsrunde for leveranse av varer eller tjenester til NSF.
Det ble ansett som meget positivt at generalsekretæren tok
inititativ til å møte komiteen på denne måten. Slides som ble
vist blir sendt komiteen. BLBR følger opp
7

Oppfølging og status politiske prioriteringer
1. Rekruttering
Innspill til altrnativer for organisering/ressurser til
rekruttering diskuteres med NSF hopp/Tore Øvregård.
2. Helhetlig utvikling av utøveren

BLBR

Sak nr

Sak

Utkast fra CI sendt ut. Diskuteres på neste HK møte.
3. Utvikling av arrangement
Plan diskuteres på neste HK møte.
4. Oppdatering av HK ansvarsfordeling
Forslag om geografisk ansvar for oppfølging av HK i
kretsene ble vedtatt. BLBR sender forslag til fordeling til
kommentar.
JOS utarbeider utkast til brev til kretsenes HK for å
stimulere til igangsetting av RAW AIR stars. Tiltak
koordineres med NSF hopp/Tore Øvregård.
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Eventuelt
• Reaksjon til WADA angående RUSADA er diskutert med
Erik Røste. Vi avventer eventuelle uttalelser eller
aktiviteter til utfallet i saken er klart.
• FIS representanter innkalles til HK møte før vårmøtet i
FIS
• LL og BLBR deltar på FIS vårmøte 12. og 13. april

BLBR 02.02.19

Ansvar

BLBR
JOS

BLBR

Tid

Oppfølgingssaker
Honorering av rekruttering

Organisering av rekruttering og
bidrag til å aktivisere HK i
kfretsene i RAW AIR stars
Deling av F&U informasjon

Jenteprosjektet

Skal NSF hopp honorere rekruttering av
• Løpere til landslag
• Løpere til toppidrettsatsing
• Økning av aktive og aktivitet
•
Hvordan og hvem skal honoreres?
Oppfølging med NSF hopp
•
•

Hvordan deler vi info.
Regler for dress/utstyr i nasjonale
renn

•

Følge opp oversikt og plan fra
Meyer, Rebne og Jahr
Avvente svar fra kombinert på
videre samarbeid

•

Settes på
sakslisten for
neste HK møte

JOS/ATH/CI
diskuterer med
Tore Øvregård
Settes på
sakslisten i HK

BLBR

