Referat fra styremøte 4/2016 i Norsk Fjellsportforum
26. september 2016, kl. 17:00 – 20:30, hos DNT Sentralt, Youngstorget 1, Oslo
Tilstede: Odd Magne Øgreid, Rune Hjelsvold, Torbjørn Aass, Jørgen Moland, Linda
Hallandvik, Einar Løken og Cathrine Lagerberg (sekretariat)
Sak 37/ 16

Godkjenning av innkalling
Godkjent

Sak 38/ 16

Godkjenning av referat fra styremøte 24.05.16
Godkjent

Sak 39/ 16

Orienteringer fra sekretariatet

Sak 40/ 16

Godkjenningsarbeid
To arrangørsøknader og en fjellkursledersøknad behandlet. Alle søknader
trenger ytterligere oppfølging fra NF.

Nye saker:
Sak 41/ 16

Utskiftninger i fagkomitéene Klatring/Skred
a) Skredkomitéen:
Marit Svarstad Andersen ønsker å fratre skredkomiteen. Hun erstattes av
Jannicke Høyem.
b) Klatrekomitéen:
Rober Caspersen ønsker å fratre klatrekomiteen. NF henvender seg til
navngitte personer for å finne en erstatter

Rådsmøte:
Sak 42/16

Tidsramme for rådsmøte 2016
Erfaringen fra rådsmøtet 2015 var at mye tid gikk med til formell opplesning
av årsmelding og styrets egne saker, det må forutsettes at møtedeltakere har
lest sakspapirene på forhånd, så dette kuttes ut i år.
Tiden som er satt av er 2.5 time. 17.30-20.30.

Sak 43/16

Felles metodesett i NF - klatring
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NF ble orientert på styremøte 1.2016 (sak 8/16) at NKF går videre med sitt
arbeid med å utvikle et fullt metodesett for sine instruktører, og vil heretter
tilby å legge dette inn under NF. Arve Stavø vil fortsette å lede dette arbeidet
for NKF utover våren.
Sak 44/16

Arbeidsplan 2017
Styret ønsker å videreføre styrets Arbeidsplan for 2016 med noen unntak og
endringer, bla. at det ikke skal arrangeres Fjellsportkonferanse i 2017.
Styreleder Einar oppdaterer Arbeidsplan for 2017 innen sakspapirene skal
sendes ut.

Sak 45/16

Årsmelding 2016
Arsmeldingen for 2015 er utgangspunkt for videre arbeid med årets utgave.
Sekretariatet og styreleder oppdaterer til relevant informasjon for 2016, blant
annet at NF nettsidene ble lansert i 2016, arbeidet med Kompetansedatabasen..

Sak 46/16

Endring av formålsparagrafen (§1)
NF styret har besluttet å ikke komme med forslag til endring i
formålsparagrafen i år. Det må eventuelt komme inn forslag hva som bør
endres eller hva som mangler, det er ikke mottatt noen henvendelser på dette.

Sak 47/16

Arbeidsfordeling frem mot Rådsmøte
•

•
•

Utarbeide sakliste rådsmøte 2016 blir gjort av Cathrine og Einar.
Sakslisten må godkjennes av styret før fristen, det blir derfor planlagt et
ekstra styremøte før sakspapirene sendes ut.
o Foreningene får mulighet for å sende inn forslag 2 uker etter at
innkallingen er sent ut (6 uker før Rådsmøtet).
Forslag til møteleder er Stein Tronstad eller Martine Løvold. Einar
hører med ham.
Regnskap og budsjett blir lagt frem av adm.

Oppfølgingssaker:
Sak 52/ 14

Kompetansedatabasen
NKF har vært gjennom betydelige endringer siden sist styremøte og sommeren
med ny generalsekretær, og tre nye medarbeidere. Det har derfor vært en tid
hvor dette har blitt nedprioritert og dermed vanskelig å få utvikling i prosjektet.
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Det må lages input til DrivDigital mtp loggbokskjema. Så må det samarbeides
om hva som skal gjennomføres. Torbjørn og Cathrine tar et telefonmøte med
NKF/Nikolai.
Sak 30/ 16

Klage på arrangør
Unntatt offentlighet.

Sak 66/ 15

Evaluering av sentralt opptak gjennom godkjenningskomiteer
På bakgrunn av tilbakemelding og evaluering fra 8 arrangører, anbefaler styret
å vurdere følgende justeringer av ordningen:
• NF gjennomfører kun samordna opptak for metodekursene. Opptak til
veilederkursene gjennomføres av arrangørene selv. Dokumentasjon på at
praksis og andre krav til opptak på veilederkurs er oppfylt skal sendes til NF
fra arrangøren før utstedelse av godkjenning. Sende ut en sjekkliste til
arrangørene.
• Dersom NFs fagkomité er sein med søknadsbehandling, eller det kommer til
kvalifiserte søkere tett opptil kursstart kan arrangøren gjennomføre et
midlertidig opptak til metodekurset. Arrangøren må sende inn
dokumentasjon på at deltakeren tilfredsstiller opptakskravene til NF.
Fagkomiteen går gjennom dette i etterkant av metodekurset og
godkjenner/underkjenner arrangørens midlertidige opptak.
Styret kommer til å følge tett på alle arrangører å se hvordan dette fungerer.
Dersom det ikke fungerer, vil man gå tilbake til sentralt opptak. Dette er
foreslått 1 års prøveordning. Dette presenteres på Rådsmøtet 2016.

Sak 10/ 16

Revisjon av brestigen i Nasjonal standard
Brekomiteen la før Rådsmøtet 2015 frem et revisjonsforslag til brestigen i
Nasjonal standard som fikk tilslutning fra Rådsmøtet. NF styret ved Odd
Magne har laget et utkast til evalueringsskjema for Breinstruktørstigen for å
involvere arrangørene i det videre arbeidet. Evalueringsskjema sendes ut til
arrangørene på høring før rådsmøtet 2016.

Sak 48/16

Metodesett Skredkomiteen
Skredkomiteen har laget en skjematisk oversikt over alle temaer som bør
dekkes på de ulike nivåene, og anbefalt litteratur. Skredkomiteen har kommet
frem til at ingen av oss per i dag har anledning til å skrive dette ut på en
tilfredstillende måte på fritiden. Estimert tide er ca 2 månedsverk.
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Styret anbefaler skredkomitéen å sende ut et nyhetsbrev før neste sesong om
utvalgte emner og aktuelle anbefalte metodesett på skred pga kontinuerlig
utvikling. (Jørgen står ansvarlig for dette). DNT fjellsport er vel den aktøren
som kan ha mest behov for dette.
Skredkomiteen stiller seg til rådighet mht å arrangere et seminar for NFarrangører, feks på Finse 9-11 desember. Seminaret er primært for personer satt
opp som tilbyders fagansvarlig skred, medlemmer av NF-styret og
skredkomiteen. Skredseminar er foreslått og anbefalt for å diskutere valg av
metoder, og søker støtte fra DNT fjellsport om å arrangere dette for å samle
fagfolk på Finse 9-11 desember. DNT fjellsport dekker transport og
overnatting.
Revisjonsarbeid:
Sak 89/ 15

Revisjon av standard, herunder klarere distinksjon mellom veilederkurs
klatring lavland og høyfjell
Klatrekomiteen har sendt tilbakemelding til styret med anbefaling som må ta
opp til vurdering.
Forslag til vedtak: NF åpner for kombikurs hvor én av dagene deles på hhv
alpin eller lavlandsbasert tur. Arrangører av slike kurs kan komme med forslag
til hvordan de vil løse dette. Det lages et brev som sendes til arrangører i
forkant av rådsmøte for innspill. Cathrine og Einar lager dette.

Sak 49/ 16

Status fra skredkomiteen

Sak 50/ 16

Status fra brekomiteen
4 gjennomførte og godkjente på veilederkurs Bre DNT fjellsport, Demmevass.
Har ikke fått noen tilbakemelding fra Ove fra Breoppleving hvor mange som
gjennomførte og bestod hans kurs. Sekretariatet har etterspurt dette.

Sak 51/ 16

Status fra klatrekomiteen

Sak 52/ 16

Eventuelt
2 ulykker rapportert fra instruktørkurs. En på metodekurs klatring og en på
veilederkurs klatring.
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Sak 53/ 16

Neste styremøte
Det ble bestemt at det bør være et styremøte for å gjennomgå
rådsmøteinnkalling- og sakspapirer som skal sendes ut 28 okt. Invitasjon sendt
for styremøte blir 26 oktober.
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