
 
 

 

Protokoll NF styremøte 6/22 
 

Møteform: Fysisk møte hos DNT sentralt i Oslo 

Dato og tidspunkt: Tirsdag 6.12, kl. 16:00 - 19:30 

Deltakere: Philip Toney (AK), Thor Espen Fugelsøy (AK) Sindre Haslene-Hox (DNT), Bjørn 

Balle (DNT), Odd Magne Øgreid (NKF), Gjermund Nordskar (NF) 

Ikke til stede: Kaisa Markhus (NKF) 

Møteleder: Philip Toney (avtroppende styreleder) 

Referent: Gjermund Nordskar (daglig leder) 

 

 

1. Innkalling og referater 

Saksnr. Sak 

1-6/22 Godkjenning av innkalling 

  
Innkallingen ble godkjent. 
 

2-6/22 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte og Rådsmøtet 

  
Protokoll fra forrige styremøtet ble godkjent. Protokoll fra Rådsmøtet 
godkjennes etter endringer.  
 

 

3. Orienteringssaker 

Saksnr. Sak 

3-6/22 Orientering fra daglig leder  

  

Det ble orientert om følgende: 

• Nye arrangørsøknader siden sist 

1. Fjord Nature  

2. Arctic Adventures  

3. Turlegen 

4. Fyrst og fremst  

• Innspill/oppdatering fra komiteene 

• Tekniske oppdateringer og utvikling av Brattkompetanse 

• Møte med Departementene om ny nasjonal guidesertifisering 

• Utvikling av NFs økonomi 

 



 
 

Vedtak:  

NF ferdigstiller et skriftlig innspill til Departementene ila. desember, og det 

sees på mulighetene for å sende inn dette sammen med DNT, NKF og 

Nortind. 

 

 

4. Oppfølgingssaker 

Saksnr. Sak 

4-6/22 Utredning av behandlingstid i BK 

  
Effektivisering av søknadsbehandlingen ble diskutert. 
 
Vedtak: 

• Fram til neste styremøte undersøkes det hva en profesjonalisering av 
all saksbehandlingen i Brattkompetanse vil koste 

• Søknadsveiledere for skred og bre publiseres på Brattkompetanse 
 

5-6/22 Muligheter/kostnader/inntekter ift. registrering av grunnkurs i BK 

  
Mulighetene for å legge inn NF grunnkurs i Brattkompetanse ble presentert 
og diskutert. Det var enighet i styret om at dette er et ønskelig tiltak å 
undersøke nærmere.  
 
Vedtak:  

• Kostnadene for implementering av grunnkurs i Brattkompetanse 
undersøkes frem til neste styremøte 
 

6-6/22 Innplassering av Skivegleder 

  
Innplasseringen av Skivegleder ble diskutert.  
 
Vedtak:  
NF innfører samme innplasseringsordning for SVL som TVL i Nasjonal 
Standard. NF gir tilbakemelding til Nortind om at vi ønsker at Fjellfagskolen 
søker arrangørgodkjenning i NF så snart dette er praktisk mulig. Når dette 
er på plass, vil NF utfase innplasseringsordningen. 
 

 

5. Beslutningssaker 

Saksnr. Sak 

7-6/22 Valg av ny styreleder for 2023 

  
Ny styreleder fra AK ble valgt inn, og innføring av  



 
nestleder i styret ble diskutert.  
 
Vedtak: 
Thor Espen Fugelsøy (AK) tar over rollen som styreleder for kommende år. 
Det blir etablert en nestlederrolle i styret som Philip Toney går inn i for 
kommende år.  
 

8-6/22 Budsjett 2023 

  
Regnskapet for 2022 og budsjett for 2023 ble presentert og gjennomgått. 
Det ble diskutert når og hvordan NF skal bli mindre økonomisk avhengige av NKF og 
DNT. 
 
Vedtak:  
Regnskapet for 2022 og budsjett for 2023 ble godkjent.  
 

9-6/22 Profiltøy 

  
Muligheten for å etablere en klesavtale for NF og trykke opp profiltøy med 
NFs logo og merkevare ble diskutert.  
 
Vedtak:  
Daglig leder undersøker mulighetene for å få på plass en avtale med en 
utstyrsprodusent frem til neste styremøte.  
 

10-6/22 Opptakskrav klatreinstruktør sport 

  
Etter ønske fra arrangører om å senke opptakskravene til klatreinstruktør 
sport, ble ulike tiltak og endringer av kravene diskutert.  
 
Vedtak:  
Etter votering med fire mot en ble følgende vedtatt:  
Kravet til opptak endres for å imøtekomme etterspørselen fra arrangører. 
Kravet om klatring av grad 6- fjernes. Vedtak 6-5/22 fra forrige styremøte 
bortfaller dermed etter nytt vedtak.  
 

11-6/22 Revidert Nasjonal Standard 

  
Utkastet til NF-standarden 2023 ble gjennomgått og revidert. 
 
Større endringer:  

• Godkjenning som NF førstehjelpskurs ble lagt som krav for endelig 
godkjenning som instruktør 

• Krav om klatring av grad 6- for forhåndsgodkjenning til 
klatreinstruktør 1 sport ble fjernet og krav om antall ruter (30) ble 
økt 



 
• NFs nye breførermodul ble lagt inn 

 
Det trengs fremdeles finpuss og justeringer før NF-standarden 2023 er 
ferdigstilt.  
 
Vedtak: 
Styret følger opp ferdigstillingen av NF-standarden 2023 på e-post. 
 

 

6 Diverse 

Saksnr. Sak 

- - 

 

 

 


