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Styreleder Jørgen Moland ønsket velkommen til årets rådsmøte. 
 
Sak RM 1/ 15  Godkjenning av innkalling og saksliste  
Godkjent. 
 
Sak RM 2/ 15  Opprop  
 
35 møtedeltakere. Ved opprop var 14 NF-medlemmer representert på møtet: 
 

-‐ DNT fjellsport (Den Norske Turistforening) 
-‐ Folgefonni Breførarlag 
-‐ Friluftsliv og Fjellsport 
-‐ Friluftsrådet for Ålesund og Omland 
-‐ Høgskulen i Sogn og Fjordane 
-‐ Jostedalen Breførarlag 
-‐ Midnight Sun Mountain Guides 
-‐ Norges Klatreforbund 
-‐ Norges Speiderforbund 
-‐ Norgesguidene 
-‐ Høgskulen i Volda 
-‐ KRIK (Kristen Idrettskontakt) 
-‐ Norges KFUK – KFUM speidere 
-‐ Norges Røde Kors Hjelpekorps  

 
NF-styret var representert ved Jørgen Moland (DNT), Torbjørn Aass (DNT), Arve Stavø (NKF), Odd Magne 
Øgreid (NKF) og Frode Hallandvik (Andre kursarrangører). 
 
Sak RM 3/ 15  Valg av møteleder  
Martine Løvold ble valgt til møteleder. 
 
Sak RM 4/ 15  Styrets orienteringer: 
 
1. Årsmelding for 2015 
Jørgen Moland presenterte styrets årsmelding. Han vektla blant annet en stor økning i aktivitet og kapasitet i 
NF, som følge av at DNT og NKF sammen har opprettet og driftet en 50% administrasjonsstilling for 2015 
og 2016. Bodil Bay Schultz har vært ansatt siden desember 2014. 
 
Bjørn Balle presenterte årsrapporten fra Klatrekomiteen. Klatrekomiteen har bestått av Nils Rune Birkeland 
(leder), Robert Caspersen og Bjørn Balle. Bjørn vektla en 40% økning i søknader behandlet innen klatring 
sammenlignet med i fjor, noe som gir et periodevis høyt arbeidspress på komiteen. Det er forøvrig lite 
etterspørsel etter lavlandsutdannelsen.  
 
Sindre Haslene-Hox presentere årsrapporten fra Brekomiteen. Brekomiteen har bestått av Martine Løvold, 
Kåre Øst og Jacob Fink, mens Sindre kom inn i april. Kåre Øst går nå ut av komiteen, og Sindre blir ny 
leder. Brekomiteen har hatt færre søknader til behandling enn de andre komiteene, men til gjengjeld svært 
mange mangelfulle og derfor tidkrevende søknader. Det er i år utarbeidet et første utkast til revisjon av 
brestigen, og erfaringene viser behov for presiseringer på opptakskrav.  
 
Jørgen Moland presenterte årsrapporten fra Skredkomiteen. Komiteen har bestått av Jørgen Moland (leder), 
Halvor Dannevig, Marit Svarstad Andresen, Camilla Ianke og Markus Landrø. Camilla går nå ut av 
komiteen og erstattes av Stian Langeland. Komiteen opplever mange søknader i en kort sesong, og ordningen 
med direkte innplassering i skredstigen vil bestå som i dag frem til 1. januar 2017.  
 
Ingen kommentarer fra rådsmøtet. 
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Forslag til arbeidsplan for 2016 
Forslag til arbeidsplanen ble gjennomgått av styreleder, Jørgen Moland.  
Ingen kommentarer fra rådsmøtet. 
 
Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 
Regnskap og budsjett ble presentert av Bodil Bay Schultz.  
Det kom et innspill fra salen om muligheten for å søke om eksterne midler til NF. 
Ingen ytterligere kommentarer eller spørsmål fra rådsmøtet. 
 
Endringer i styrets sammensetning 
Frode Hallandvik går av som styremedlem for Andre Kursarrangører etter to år, og hans erstatning var enda 
ikke avklart på rådsmøtet. Andre Kursarrangører skal overta styreledervervet etter Jørgen Moland (DNT), 
som har vært leder i 3 år. 
 
Sak RM 5/ 15  Revisjon av vedtekter 
 
Rådsmøtet diskuterte forslaget om å endre formålsparagrafen (§1), og en rekke alternative formuleringer til 
fjellskiferdsel ble løftet frem og diskutert. Endelig tilbakemelding var likevel at rådsmøtet ønsket 
formuleringene grundigere utarbeidet før et vedtak. Dersom styret ønsker endring i formålsparagrafen må 
dette behandles på nytt. 
 
Det kom innspill fra rådsmøtet om endring i §7 Rådsmøte, hvor styret foreslo å stryke formuleringen 
”Rådsmøtet er beslutningsdyktig når 1/3 av de stemmeberettigete organisasjonene er til stede.” Denne 
formuleringen sikrer bredde i beslutningene som blir tatt, og problemstillingen har kun oppstått én gang, 
hvor fullmakter ble innhentet via SMS. Styret trakk sitt forslag om å stryke formuleringen.  
 
Forslaget til revidering av vedtekter fikk tilslutning uten de ovennevnte endringer, og ble vedtatt. 
 
Sak RM 6/ 15  Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport 

 
Utarbeidet forslag til revisjon av Nasjonal standard ble lagt frem, og de viktigste endringene presentert for 
rådsmøtet. Til spørsmål om erfaringer med pilotprosjekt med metodekurs med kun én instruktør kom to 
innspill; én positiv erfaring med enklere økonomisk balanse og bedre muligheter for gjennomføring av kurs, 
og ett spørsmål om reduserte muligheter for lønnet instruktørkurspraksis som betalt medinstruktør på 
metodekurs. 
 
Brekomiteen orienterte fra det pågående arbeidet med revisjon av brestigen, som skal fortsette i 2016. 
Erfaringer fra søknadsbehandlinger i sentralt opptak tilsier stort behov for presiseringer av krav til 
egenerfaring. Det kom spørsmål om standarden retter seg for lite mot føring. 
 
Revisjonsutkastet fikk tilslutning fra rådsmøtet. 
 
Sak RM 7/ 15  Felles metodesett i NF 
 
Arve Stavø presenterte det pågående arbeidet med felles metodesett i NF. Styret presiserte at metodesettet vil 
være en faglig anbefaling, og at benyttelse vil være valgfritt. 
 
Nivået på metodesettet ble diskutert; skal metodesettet utarbeides som et rent tilbud til instruktørene, eller 
også som en informasjon til kursdeltakere? Flere uttrykte ønske for et sett som dekker begge nivåer.  
 
Det kom et innspill om at mange medlemmer driver med føring i like stor grad som kurs, og at metodesettet 
derfor også bør dekke føring. 
 
På spørsmål om det bør utarbeides et felles metodesett som kan brukes for både klatring og bre var 
tilbakemeldingene positive. 
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Jørgen Moland fra skredkomiteen informerte om at skredkomiteen vil gå bort fra anbefaling av de 
regelbaserte metodene. Det vil likevel være viktig å dekke dette som et emne, slik at veilederne kan møte 
folk på dette. 
 
Sak RM 8/ 15  Via ferrata 
 
Styret, ved Torbjørn Aass, stilte spørsmålet til rådsmøtet om det bør formuleres en felles innstilling angående 
via ferrata fra NF. Aspekter som regulering under plan- og bygningsloven, sikkerhet, mulig nytt krav til 
sertifisering av guider, ivaretakelse av allemannsretten og via ferrata i perspektiv med norsk 
friluftslivstradisjon ble diskutert. Samlet tilbakemelding fra rådsmøtet var at det i første omgang er viktig at 
NF tar et klart overordnet standpunkt mot nyetablering av flere ruter, og ga styret støtte til å formulere denne 
motstanden. 
 
Sak RM 9/ 15   Sikkerhetskomiteen 
 
Odd Magne Øgreid oppsummerte siste års registrering av ulykker, og presenterte det pågående arbeidet 
mot en felles nasjonal ulykkesdatabase. Innspillet fikk gode tilbakemeldinger fra rådsmøtet, med flere 
innspill til mulige samarbeidspartnere og bidragsytere. Det er viktig at det tenkes stort nok i et slikt 
utviklingsarbeid, og at muligheten for støtte fra departementer og andre aktører tas med i betraktning. 
 
 
Referent: Bodil Bay Schultz 


