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Referat fra styremøte 5/2017 i Norsk Fjellsportforum 
11. oktober 2017, kl. 17:00 – 20:30, hos DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo 

 

Tilstede: Einar Løken, Odd Magne Øgreid, Rune Hjelsvold, Torbjørn Aass og Bodil Bay 

Schultz (sekretariat). 

Meldt forfall: Linda Hallandvik og Jørgen Moland. 

 

Møteleder: Einar Løken 

Referent: Bodil Bay Schultz 

 

 

Fagsjef Anne-Mari Planke i DNT var etter styrets ønske invitert inn for å orientere om et 

pågående kartleggingsarbeid innen guidesertifiseringsordninger nasjonalt og internasjonalt, 

før første sak på møteagendaen. 

 

 

Sak 44/ 17 Godkjenning av innkalling 

 

Godkjent 

   

Sak 45/ 17 Godkjenning av referat fra styremøte 22.08.17 

  

Godkjent 

     

Sak 46/ 17 Orienteringer fra sekretariatet 

 

- Bodil skal flytte til Ryfylke fra nyttår. Administrasjonene i NKF og DNT er 

informert, og støtter at NF-arbeidet kan gjøres fra Vestlandet, med reiser til 

Oslo for møter og ved behov. Bodil har kontrakt frem til 1. desember 2018. 

 

- Det er avtalt et møte mellom NF-styret og Nortind under Skredkonferansen. 

Trolig vil flere fra Nortind-styret delta, og vi finner frem til et godt 

møtetidspunkt ut fra programmet for helgen. 

 

- Programkomité fjellsportkonferansen 2018 

Konferansen er satt til 2.-4. november, og sted skal avklares snarest.  

Geir Grimeland, som NKF har foreslått til å sitte i programkomiteen, har takket 

nei pga. kapasitet. Alternativt forslag fra styret er Bjørn Basberg, professor og 

historiker. 

 

- Halvor Dannevig går ut av skredkomiteen ved rådsmøtet, og Stian Langeland 

har meldt inn samme ønske, men uten å spesifisere dato. Administrasjonen 

starter med å kontakte to aktuelle stedfortredere foreslått av styret.  

 

 

Sak 47/ 17 Godkjenningsarbeid 
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- Styret har mottatt en søknad om utvidet arbeidsfelt (skred nivå 2) fra NF-

arrangør Høyt og Lavt. Før møtet hadde styret bedt om utfyllende kursplaner, 

og dette avventes før videre behandling. 

 

- Orientering: Jonny Kvistad er godkjent breinstruktør 2 

 

- Orientering: Trond Olav Glimsdal er godkjent skredinstruktør 2 alpint 

 

Sak 48/ 17 Rådsmøte 2017 

 

Styret diskuterte forslag til møteleder. Einar satte opp en prioritert liste og tar 

kontakt med aktuelle kandidater direkte. 

 

Einar har varslet at han ønsker å gå ut av styret ved rådsmøtet. Linda holder i 

valgprosessen for AK, og valget gjennomføres før rådsmøtet. Ny styreleder 

settes inn på konstituerende styremøte etter rådsmøtet, og NKF er innstilt på å 

stille med lederkandidat. 

 

Sak 49/ 17  Rådsmøtepapirer 2017 

 

a. RM Saksliste 

 

Styret ønsker at det på samme måte som i fjor tas utgangspunkt i at 

deltakere på rådsmøtet har satt seg inn i sakspapirene på forhånd. Det 

brukes dermed ikke tid på full opplesing av årsmelding, etc. 

 

b. RM 4 - 1/ 17 Årsmelding m/ rapport fra komiteene (bre ettersendes) 

 

Utkast godkjent, med tillagt informasjon om NF-instruktørers lukkede 

gruppe på facebook, samt en ekstra linje om fjellsportkonferansen 2016 og 

2018. 

 

c. RM 4 - 2/ 17 Arbeidsplan 

 

Godkjent. NF-styret ønsker innspill fra DNT velkommen under rådsmøtet, 

angående videre strategisk arbeid mht. kartleggingen presentert i starten av 

styremøtet. 

 

d. RM 6/ 17 Metodesett 

 

Metodesettet har sist vært oppe på rådsmøtet i 2015, hvor det ble 

konkludert med at nivået skulle være for instruktører, samt at det skulle 

jobbes med klatring og bre i sammenheng. Styret diskuterte enkelte detaljer 

rundt innholdet, som de ønsker å legge frem for Arve Stavø og foreslå 

endret før utsending.  

 

Det skal formuleres enkelte spesifikke problemstillinger man ønsker 

rådsmøtets innspill på, mens detaljinnspill må komme skriftlig på e-post. 

Rune påtar seg et redaktøransvar på dette, og er mottaker av 
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metodesettinnspillene, med frist 10. november. Odd Magne legger også ut 

metodesett og spørsmål på NF-instruktørenes facebookgruppe etter 

utsending av rådsmøtepapirene, og presiserer at NF-styret vil lese 

kommentarfeltet, men at formelle innspill skal komme inn på e-post. 

 

Det er styret ved Rune som skal legge frem saken for rådsmøtet, men Arve 

skal få tilbud om å si noe innledende om arbeidet som er gjort. 

Administrasjonen ber om å få endelig utkast med formulering av 

problemstillinger (hele saksdokumentet) senest 19. oktober. 

 

 

f. RM 7/ 17 Sentralt opptak 

 

Det ble kort diskutert aktuelle søknadsfrister. Skredkomiteen har foreslått 

1. november som søknadsfrist, med 5 ukers behandlingstid, men det kom 

innspill fra styret om at søknadene burde være ferdig behandlet 1. 

november.  

 

Fra klatrekomiteen er det kommet forslag om 1. mai som frist, men dette 

kan være sent for særlig instruktørkurs sportsklatring. Det ble diskutert om 

vi kunne hatt to opptak per sesong; ett tidlig og ett sent. 

 

Administrasjonen legger saken kort frem for rådsmøtet, og inviterer til å 

komme med innspill på gunstige datoer for frister. 

 

Styret ble for øvrig oppfordret til å involvere seg i det fremtidige arbeidet 

med oppdatering av alle skjemaer, som forespeilet i saksdokumentet. 

Dersom administrasjonen har kapasitet på budsjettet etter nyttår kan det 

også bli aktuelt å leie inn ressurser i arbeidet.  

 

Sak 50/ 17 Revisjon av Nasjonal standard 

 

a. Forslag til innstramminger nivå 2 

 

Styret vedtok fremlagte forslag med enkelte justeringer og Odd Magne 

formulerer endelig oversikt over antall påkrevde dager som instruktør og 

kursleder på grunnivå. Det skal ikke søkes forhåndsgodkjenning for å starte 

videreutdanning til nivå 2, eller settes noen begrensning for hvor mange 

praksiskandidater det kan være per kursleder.  

 

b. Revisjonsforslag fra DNT fjellsport 

 

Styret vedtok å legge frem DNT fjellsports innstilling for rådsmøtet. 

Forslaget ble utvidet til å gjelde for både første- og annengangs 

regodkjenning. 

 

c. Revisjonsforslag fra Breogfjell  

 

Styret vedtok å legge frem Breogfjells innstilling for rådsmøtet.  
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Forslag til endring av Nasjonal standard 9.2.3 Rammer for kurset: 

 

➢ Maksimalt 3 deltakere per instruktør (kursleder/medinstruktør, jf. 

avsnitt 5.3.7). 

 

d. Revisjonsforslag fra skredkomiteen etter arrangørsamling skred 

 

Styret vedtok at skredkomiteens formuleringer skal legges frem for 

rådsmøtet. Administrasjonen sender saksutkastet på en rask høringsrunde 

til styret, så styret kan tilslutte seg det endelige utkastet. 

 

e. Høringssvar fra DNT fjellsport til revisjon av brestigen i Nasjonal standard  

 

Styret i DNT fjellsport er bekymret over nedgangen i interesse for og 

gjennomføring av instruktørkurs på bre. DNT fjellsport har tidligere i 2016 

og 2017 fremmet forslag om endringer i Nasjonal standard som de mener 

vil gjøre det enklere å utdanne og beholde kvalifiserte NF-instruktører, 

hvorav flere av endringene omhandler endringer i brestigen. Etter utsendte 

revisjonsforslag på brestigen har styret i DNT fjellsport sendt inn sine 

endringsforslag som høringssvar til det presenterte revisjonsarbeidet. 

 

Styret tok innspillene til etterretning, og disse videreformidles også til 

brekomiteen. DNT fjellsport oppfordres til å legge frem sine innspill under 

rådsmøtedebatten. 

 

Sak 51/ 17 Varemerkefornyelse 

 

Administrasjonen har mottatt et varsel om fornyelse av 

varemerkeregistreringen av NFs logo. En fornyelse varer i 10 år, og koster kr. 

6975,-. Styret besluttet at utgiften skal prioriteres over driftsbudsjettet. 

  

Sak 20/ 17 Timeantall på instruktørkurs i NF-stigen 

 

Saken ble diskutert med kun 3 gjenværende medlemmer på styremøtet. Disse 

innstilte på å gjøre forslaget fra gjeldende for alle kurs i stigen, men vil ha 

saken hørt per e-post for styrets tilslutning. 

 

Sak 22/ 17 Økonomiutvikling i NF 

 

Saken er utsatt. 

 

Sak 52/ 17 Neste styremøte 

 

Dato ikke satt. 

   

Sak 53/ 17 Eventuelt 

 

Administrasjonen informerte styret om en henvendelse fra 2 deltakere på 
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instruktørkurs sportsklatring i 2016, som ikke har gått via sentralt opptak. 

Kandidatene later til å ha tilstrekkelig bakgrunn for opptak, men det var på 

dette tidspunkt ikke åpnet for lokale eller midlertidige opptak til kurs. NF-

styret ber om en skriftlig redegjørelse fra arrangøren for hvorfor de ikke har 

forholdt seg til sentralt opptak, før de vurderer hvordan saken skal håndteres 

for de to kandidatene og for arrangøren. 

 


