Referat styremøte 5/2016 i Norsk Fjellsportforum
26. oktober 2016, kl. 17:00 – 20:30, hos DNT Sentralt, Youngstorget 1, Oslo
Tilstede: Rune Hjelsvold, Odd Magne Øgreid, Einar Løken, Torbjørn Aass (telefon) og
Cathrine Lagerberg (sekretariat)
Sak 54/ 16

Godkjenning av innkalling
Godkjent

Sak 55/ 16

Godkjenning av referat fra styremøte
Godkjent

Sak 56/ 16

Orienteringer fra sekretariatet

Sak 57/ 16

Godkjenningsarbeid

Nye saker:
Sak 58/16

Innkalling og gjennomgang av sakspapirer til NF rådsmøte 2016
Innkalling med sakspapirer og regnskap ble gjennomgått og revidert under
styremøtet.

Oppfølgingssaker:
Sak 30/ 16

Klage på arrangør
Utsatt til neste styremøte.

Sak 34/ 16

Status fra klatrekomiteen
En søknad om Fjellkursleder er vurdert. Grunnet knapp tid vil NF-styret
behandler denne videre per epost.

Sak 41/ 16

Utskiftninger i fagkomitéene Klatring
Rober Caspersen ønsker å fratre klatrekomiteen og Ole Karsten Birkeland har
sagt ja til å erstatte ham.
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Sak 52/ 14

Kompetansedatabasen
Det må lages input til DrivDigital mtp loggbokskjema. Torbjørn sørger for at
NKF, DNT og DrivDigital har det underlaget som trengs for å gjøre jobben
videre.

Sak 48/16

Metodesett Skredkomiteen
Skredkomiteen stiller seg til rådighet mht å arrangere et seminar for NFarrangører, på Finse 9-11 desember, for å diskutere valg av metoder. Det ble
søkt støtte fra Erling Bjørstads Stiftelse, dessverre ble søknaden levert for sent
og ble ikke evaluert i år. Det kom også et forslag om å ta dette fra NFbudsjettet fra 2017, men NF-styret besluttet at de ikke vil prioritere å betale for
dette da de ønsker å forsterke økonomien og skape mer positivt resultat. Saken
tas videre til DNT fjellsport.

Sak 66/ 15

Evaluering av sentralt opptak gjennom godkjenningskomiteer
På bakgrunn av tilbakemelding og evaluering fra 8 arrangører, kom styret frem
til en anbefaling som presenteres på Rådsmøtet. 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.

Sak 61/ 16

Eventuelt
Diskuterte kort økning av godkjenning og regodkjenningsavgifter.
Det kom også inn innspill til Rådsmøtet fra DNT fjellsport styret. Dessverre
kom dette for sent og vil ikke bli lagt inn i sakslisten for 2016.

Sak 62/ 16

Neste styremøte
Under Fjellsportkonferansen med Nortind, søndag 13 november.
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