REFERAT FRA HK MØTE NR.2. MANDAG 5. AUGUST KL. 18.00 I HÅLANDS LOKALE, VOSSGT.1.
GRIMSTAD.
Til stede: Sigbjørn Normann,Dag Mikkelsen,Oddvar Iveland, Georg Solfjeld og Trygve Bringsverd
(observatør)
SAKER TIL BEHANDLING:
1. Ref. fra møte nr.1 ble gjennomgått.
2. Plan for sesongen 2013/2014 (Arrangementer, treninger/aktiviteter,Sørlandshopp).
Se vedlagt plan.
Følgende har foreløpig sagt ja til å arrangere kretsrenn: Øyestad (først i januar), Songe
(januar/februar)Froland (februar), Otra og Gjerstad (jan-mars)
3. Gjennomgang av budsjettet (hvordan skal pengene vi har til rådighet brukes?)
4.
Det ble mange spørsmål og uklarheter i forb. Med regnskapet og budsjettet.
Goggen har kontaktet Petter Furseth for oppklaringer og veiledning til budsjett for 2014.
Han stiller på neste møte for å redegjøre om økonomi og informasjon for øvrig. Iflg. Tlf.
samtale i dag, bekrefter Petter at rest aktivitetstilskudd kr 35000,- blir overført i løpet av
høsten. Noe ekstra kompensasjon for tidligere tap er utelukket. Etter nyttår bevilges nye
tilskudd. Ajourført regnskap sendes komitemedlemmene før hovedstyremøtene.
Mobil hoppbakke i Brattåsen eies av skiforbundet.
Som godtgjørelse til NM og Hovedlandsrenn dekker kretsen følgende:
1 stk. lagleder med overnatting og reiseutgifter. (kjøregodtgjørelse kr 2,- pr. km.)
Startkontingent for utøverne.
Møteutgifter til hoppkomiteens medlemmer dekkes med kjøregodtgjørelse kr 2,- pr. km.
Samt overnatting vedr. fagmøter.
Oddvar Iveland sponser kr 10.000,-. (Stor takk til Oddvar). Petter sender regning til Skarpnes
sement.
Vi må alle jobbe for å skaffe sponsorer og tenke inntekter.
Goggen lager forslag til budsjett 2014.
5. Barmarksamling Evje 13-15 september . Siggen lager opplegget for møtet. P.g.a. at de fleste
i hoppkomiteen ikke kan møte på barmarksamlingen, blir neste komitemøte satt til: mandag
23. sept. Kl. 18 I Hålands lokaler i Vossbakken 1, Grimstad. Goggen møter på Evje og håper
også noen andre fra HK og hoppmiljøet gjør det.

6. Eventuelt. Trygve Bringsverd går inn i hoppkomiteen som varamann.
Det er viktig at alle stiller opp på møtene. Dersom noen er forhindret fra å møte, må det gis
tilbakemelding til HK leder i god tid før møtet. Vi har forståelse for at Tor A. Michalsen har
en ressurskrevende reise til Agderfylkene. Dersom han ikke kan møte, må han sende
rapport om planer og aktiviteter i hoppsporten til hoppkomiteen.
Petter Furseth mener vi bør arrangere aktivitetslederkurs i tillegg til det planlagte kurs i å
arrangere hopprenn.
Gå inn på facebook siden til Georg Solfjeld og link til Småbakkehopperne. Spre budskaapet til
interesserte medlemmer.
HK samtykker i kretsens forslag om å bevilge kr 5000,- i stipend til Sondre Vestøl Bråtane.
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