Tingperiode 2018-20 HK møte 35
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt(teams)

Hoppkomitemøte
Tirsdag 09.02 kl 17 – 20.00
Teams
Kristian Brenden(KB) Anette Sagen (AS), Christian Inngjerdingen (CI), Jon Ola
Skrutvold (JOS),Anniken Mork(AM)
Sak HolmenkollenHelårsanlegg Roar Gaustad og Erlend Munkeby

Fra adm(teams)
Forfall
Referent/Møteleder

Clas Brede Bråthen (CBB), Ståle Villumstad (SV)
Ingen
Alf Tore Haug (ATH),

REFERAT
0 Habilitet

Ansv

Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av sakene
1

2

3

Holmenkollen Helårsanlegg.
Roar Gaustad og Erlend Munkeby redegjorde for prosjektet med fokus på
alternativt eierskap og alternativ finansiering med kollenhopp som ansvarlig.
HK ga full støtte til planene og vil jobbe for å at saken presenteres i fk skistyremøte
med mål om å få skistyrets tilslutning. Kollenhopp samarbeider med
anleggsrådgiver Marit Gjerland som fremmer saken .Adm og HK vil være aktiv
pådriver

Rapport fra sportssjefen
CBB redegjorde for sesongen så langt med ekstra vekt på situasjonen og resultatene
for kvinnene (og Eirin sin skade)
Det ble nok en gang uttrykt stor anerkjennelse for resultatene og hvordan lagene
har taklet den vanskelige situasjonen
Årsresultat 2020 foreløpig

CBB og
ATH

Frist

4

Økonomi/sponsorstatus
Fokus på å redusere usikre inntekter i budsjett
AA

•
•
•

Foreløpig status:
Like Muligheter er inngått Her er det også snakk om en mulig utvidelse med
en eller flere samarbeidspartnere til
Mulighet på 2 MNOK x 3 år er under dialog
Hopplauget har pr. nå signert 9 stk 2-årige avtaler (50 KNOK pr. år), som går
til lauget.

5

Koronasituasjon nasjonalt og Raw air
Det er prinsipielt ingen endringer når det gjelder arrangement
-Arrangement for barn og ungdom bare på klubbbasis
-Nasjonale toppidrettsarrangement OK
-Raw air planlegges gjennomført med 2 ekstrarenn for kvinner
Ting endrer seg fort: 11.februar har regjeringen bestemt at det ikke gis
lettelser i innreisekarantene. Dermed avlyses alle WC arrangement i
Norge i mars

6

7

Hoppende glede staus
Jon Ola orienterte om prosessen
Kleven,Øvergård og Skrutvold leverte søknad til sparebankstiftelsen innen
fristen 1.feb
Det planlegges å presentere prosjektet for skistyret og kretsutvalget

Tiltak for å bedre og sikre likeverdigrenntilbud for kvinner
1. . Norge må gå foran
2. Vi må samtidig lage en kommunikasjonsplattform mot alle deler av
FIS og alle inflytelsesrike hoppnasjoner
-Vi må liste opp alle uoffisielle kontaktpunkter
- Vi må liste opp alle offisielle kontaktpunkter (alle komiteer der vi er
representert
- Vi må utforme et/flere konkrete forslag til de komiteer som kan ha
innflytelse

ATH

Eks Krav om gjennomføring av et antall renn for kvinner når
man får tildelt renn for menn
Eks FIS gir ekstra tilskudd til arrangør
osv
Adm bes om å utarbeide et forslag
8

Hk representasjon RAW air N/A

9

LØperutvalg
Diskusjon om det er behov for et løperutvalg for å sikre god kommuniksjon
med løpere på team og landslag
Det var enighet om vi prøver å sjekke behovet før saken tas opp igjen
-

SV,CBB

CI og
alle

10 Aktuelle saker fra skistyret
Like muligheter prosjektetRisiko ved avlysning
Skiting Ålesund 12-13 juni planlegges fremdeles fysisk møte

11 Neste HK møte planlagt tirsdag 2.mars-2021
I ettertid ser vi at det kolliderer med TV renn fra VM.
Foreslår derfor 9. mars (ønsker tilbakemelding
12 HK referat 34 godkjent
TØ legger det ut

ATH

