Referat fra styremøte 2/2016 i Norsk Fjellsportforum
08. mars 2016, kl. 17:00 – 20:30, hos DNT Sentralt, Youngstorget 1, Oslo
Til stede: Jørgen Moland, Odd Magne Øgreid, Einar Løken, Torbjørn Aass, Arve Stavø,
Linda Hallandvik og Cathrine Lagerberg.
Møteleder:
Referent.

Einar Løken
Cathrine Lagerberg

Sak 15/ 16

Godkjenning av innkalling
Godkjent.

Sak 16/ 16

Godkjenning av referat fra styremøte 18.01.16
Godkjent.

Sak 18/ 16

Orienteringer fra sekretariatet
Cathrine Lagerberg startet i vikariatet fra 1. mars og har overtatt etter NKF´s
Lars Ole Gudevang.

Sak 19/ 16

Sak 52/ 14

Godkjenningsarbeid
§

Styret behandlet arrangørsøknad KRIK og besluttet at de får
arrangørstatus 1 på bre og skred.

§

Angående arrangørsøknad fra Uteguiden, har styret har bedt om
ettersendelse av et spesifisert kursprogram før endelig
godkjenning/konklusjon kan bli foretatt.

§

Søknad om instruktørseminar fra Klatring og Friluftsliv er invilget.

§

Røde Kors har sendt søknad om arrangørgodkjenning og
instruktørsøknad for innplassering i skredstigen.

Kompetansedatabasen
Det ble presenterte en plan for utvikling/drift av kompetansedatabasen, samt en
foreløpig plan om et forprosjekt av utviklingen av forvaltningsverktøyet for
instruktørutdanning. NF-styret diskuterte drift av databasen. Styret ser for seg
at inntekter tenkes likt fordelt hvor NF og NKF betaler driften etter hhv. antall
kort/godkjenninger utstedt.
Styret diskuterte potensielle finansieringsmuligheter. Basert på presenterte plan
fpr utvikling/drift, skal det lages en permanent styringsplan som skal legges
frem for NF- og NKF styret for godkjenning.
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Sak 20/16

Økonomi
NKF og DNT finansierer per i dag NF-sekretariatet. Styret diskuterte kort
økonomisk drift av NF. Et av forslagene var avgift for å søke godkjenninger.

Sak 66/ 15

Evaluering av sentralt opptak gjennom godkjenningskomiteer
NF sendte i etterkant av rådsmøtet i november ut evalueringsspørsmål om
sentralt opptak til alle kursarrangører. Styret ble enige om å gå igjennom de ca.
10-11 tilbakemeldingene for sentralt opptak, og lage en kortfattet rapport med
tilbakemelding til de som har sendt inn tilbakemelding.
b) Forslag om administrativ behandling av opptak til nivå 1 fra
skredkomiteen
NF-styret diskuterte forslaget om en ordning om administrativ behandling av
søknader/opptak. Styret diskuterte også hvordan en kunne effektivisere
søknadsprosessen ettersom det er mange mangelfulle eller uklare søknader. Det
ble lagt frem et forslag om at for eksempel 10 kurstilbydere kunne ha tilgang til
skredkomitée-godkjenningsdokumentene, hvorav for eksempel 3 av 10 må
skrive en vurdering, for å få fortgang i søknadsbehandlingen. I stedet for nå
hvor det er 4 skredkomitéemedlemmer, hvor 2 av 4 medlemmer må være enige.
Saken diskuterers videre.

Sak 10/ 16

Revisjon av brestigen i Nasjonal standard
Brekomiteen kom i november med et revisjonsforslag til brestigen i Nasjonal
Standard. Styret ønsket å involvere arrangørene i det videre arbeidet, og det
skal utarbeides et evalueringsskjema for stigen, som sendes ut til alle NFs
brearrangører. Styret diskuterte at brekomitéen kan komme med forslag til
evalueringsskjema med en spørsmålsliste som skal bearbeides av styret på
neste styremøte.

Sak 89/ 15

Revisjon av standard, herunder klarere distinksjon mellom veilederkurs
klatring lavland og høyfjell
NF-styret ble enige om at klatrekomitéen skal komme med en tilbakemelding
for evaluering om ønsket/behovet om lavlandsinstruktørkurs.

Sak 24/ 16

Medisinsk kurs til NF-stigen
Jonas Langseth/Erling Rosenstrøm kom med et innspill om Medisinsk kurs
tilpasset NF. Styret var veldig positive til dette, men ønsker litt mer
informasjon om hvordan skal dette settes inn i NF-stigen.
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