Referat fra styremøte 3/2017 i Norsk Fjellsportforum
22. mai 2017, kl. 17:00 – 20:30, hos DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo

Til stede: Einar Løken, Linda Hallandvik, Odd Magne Øgreid, Jørgen Moland og Bodil Bay
Schultz (sekretariat). Torbjørn Aass deltok via skype fra kl. 19:15.
Meldt forfall: Rune Hjelsvold
Alle medlemmer av NFs brekomité, Sindre Haslene-Hox, Martine Løvold og Jakob Fink,
deltok på møtets første sak på agendaen; revisjon av brestigen.

Sak 10/ 16

Revisjon av brestigen i Nasjonal standard
Brekomiteen har lagt frem et revisjonsforslag for brestigen for styret. Det
meste av dette arbeidet ble gjort da komiteen for halvannet år siden fikk
mandat til å jobbe med standarden, og de har tatt utgangspunkt i egne
erfaringer med brestigen, masteroppgaven til Gina Wigestrand fra 2011,
tilbakemeldinger fra rådsmøtet, samt foretatt en spørrerunde blant arrangørene.
Styret og brekomiteen gikk sammen gjennom komiteens revisjonsforslag,
punkt for punkt. I tillegg til revisjonen er det viktig å få foretatt en
fornying/korrektur av våre skjemaer og loggbok, og sikre tydelige
formuleringer mht. krav og videre anbefalinger.
Regodkjenningskravene i standarden ble diskutert, men inngår ikke i
revisjonsforslaget for kapittel 8, og tas opp som egen styresak etter sommeren.
DNT fjellsport ønsker å legge inn forslag om at krav om en ny assistentpraksis
med anbefaling kan erstatte dagens krav om nytt veilederkurs ved for lav
aktivitet i regodkjenningsperioden.

Sak 27/ 17

Godkjenning av innkalling
Godkjent

Sak 28/ 17

Godkjenning av referat fra styremøte 26.04.17
Godkjent

Sak 29/ 17

Orienteringer fra sekretariatet
Administrasjonen ga en kort statusoppdatering på noen saker det jobbes med:
-

Nyhetsbrev er sendt ut til arrangører og medlemmer i dag, hvor det ble minnet
om arrangørsamling og informert om nye kort og regodkjenningsavgift
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-

Avtalen om nye instruktørkort er underveis, og første designforslag er mottatt.
Nye kort er i produksjon til over sommeren.

-

Økonomiarbeidsgruppa har fått tilsendt NFs regnskap og oversikt over
administrasjonens arbeidsområder, og det må jobbes mer med å utrede
muligheten for ekstern støtte. Når prosjektskissen for kompetansedatabasen er
klar, er dette løftet en konkret og naturlig sak å søke midler til.

-

Administrasjonen har sendt over sin prosjektbeskrivelse av
kompetansedatabasen til tidligere utvikler. I første omgang er det aktuelt å
benytte ham som en konsulent for å bistå med innspill til forprosjektet.

-

Administrasjonen varsler at det etter sommeren vil spilles inn en sak hvor
styret bes vurdere å innføre faste søknadsfrister til instruktørkurs i NF.

Oppfølgingssaker:
Sak 22/ 17

Økonomiutvikling i NF
Ikke noe nytt å rapportere.

Sak 30/ 17

Status fra skredkomiteen
Komiteen jobber i hovedsak med innholdet til arrangørsamlingen 15. juni.

Sak 31/ 17

Status fra klatrekomiteen
Utover en uvanlig hektisk sesong med instruktørkurssøknader er det ikke noe
spesielt å melde fra komiteen.

Sak 32/ 17

Neste styremøte
Doodle sendes ut for siste halvdel av august.
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