Dato:Mandag19. februar, kl. 17:30
Sted: DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo

Til

stede:

Styreleder OIKF)
Styremedlem Q'[KF)
Styrr:medlem (AK)

Odd Magne @greid
Rune Hjelsvold

Linda Hallandvik
Philip Toney

Styrr:medlen (AK)
Styrernedlem (DNT)
Sekretariat

Sindre Haslene-Hox

Bodil Bay Schultz
Torbjorn Aass (via telefon, fra sak

04-1l18)

Styrernedlem (DNT)

Moteleder: Odd Magne Agreid
Referent: Bodil Bay Schultz
'foney
Styreleder Spnet motet og onsket nye styremedlemmerr Sindre Haslene-Hox og Philip
velkommen i styret. Kort presentasjonsrunde.
Kommentar

til

gi

ennomforing

:

Sakene etter sak 03/1-lB ble behandlet i folgende rekkefolge: 03/1-18, 06ll-1,08-1/1E, 04-1/18, 09ll18,01lllB. Sak 05-1/18 ble utsatt til eget oppfolgingsmote pi telefon.

Styret var vedtaksdyktig i samtlige behandlede saker.

1. INNKALLING
Saksnr.

OG REF'ERAT

01-1/18

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

Saksnr.

02-lll8

Godkjenning av referat fra styremote 18.12.18

Referatet ble godkjent uten kommentarer.

2.

ORIENT'ERINGSSAKER

Saksnr.03-1/18

Orienteringerfrasekrel;ariatet

Administrasj onens skriftlige orienteringer:
Status for arbeidet med kompetansedatabasen:

De forsinkek;er administrasjonen meldte for prosjektet lar nyttfn gior seg fortsatt gjeldende,
og fremdriften har vrert lav i 2018, Forholdene skyldes nA ikke manglende leveranse fra
utviklers side, men administrasjonens kapasitet til oppfolging. Til tross for styrets snske om at
prosjektet skal ha hoy prioritet, har sekretariatet sett segl no'dt til i prioritere andre og mer

mined. Disse inkluderer faste oppgaver som
vanskelig kan tilsidesettes, herunder oppfolging av skonomi ved flrsskiftet, utsending av
Arsbrev til anangarer, ferdigstillelse av og publisoring av revidertNasjonal standard og
kursmaler, sarnt ordinrert ssknadsarbeid og ststte til vire amangorer i forbindelse med skredog iskiatresesongen. Mfilsettingen om fl ha systemet i furksjon for sommerens
instruktsrkursopptak bestir, og utover kapasiteterr er det ikke avdekket forhold som skulle
tilsi ytterligere forsinkelser. Den kjente problematikken med hoye ambisjoner pA vegne av en
50% stilling bestir, men administrasjonen forventer 6 ha rroe mer kapasitet til utviklingsarbeid
n6r kurssesongen avtar noe i mars mined.

presserende oppgaver

i

Arets forste halvannen

Fj ellsp ortkonf'eransen

Programkomiteen for Fjellsportkonferansen skal ha forste mote i Oslo 19. febrttar. Komiteen
bestir av Steirr Tronstad, BjarnBasberg, Toril Hunnilvatn, Stian Hovi , Jargen Moland,
Oystein Orm6sen, Anne-Mari Planke og Bodil Bay Schultz.De praktiske sidene ved
konferansen begynner ogsi 6 falle pA plass, og det forhandles giennom Fleischerr's hotell orn
en god pris og losning for fl benytte den gamle kinoen pir Voss som konferansesal. Kort tid
etter motet skal det sendes ut en forelopig invitasjon til konferansen, og NFs anrangaret er
allerede inforrneft om tid og sted gjennom nyhetsbrev.

Administrasjonen ga i tillegg folgende muntlige orientering:
Henvendelse lra Norges Rode Kors. krevende lende.

Administrasjonen har mottatt en henvendelse fra Kjetil l.{oidal ved Rode Kors, angAende et
eventuelt faglig samarbeid omkring metode for redning pi bre. Sindre Haslene-Hox,
styremedlem og leder for NFs brekomitd vil ta k,ontakt rned Hoidal for 6 hore nrer om
bakgrunn for henvendelsen og deres tanker om veien vi<lere.
Vedtak:

Styret tok orienteringene

3.

til etterretning.

OPPFOI,GINGSSAKER

Saksnr.

04-1/18

Svar pfl bekymringsmelding til NF-styret vedrorendrl
utdanningsforlop for klatreinstruktor i DNT fjellsport

Som svar pi bekymringsmelding til NF-styret fra 7. august 2017, har administrasjonen i DNT
sentralt sendt en skriftlig orientering om intern oppfolging av saken, samt generelt om eget
arbeid med internkontroll vedrorende utdanningsarbeidet i DNT fiellsport.
Det ble innledende stilt sporsmil til om saken har blitt riktig og habilt hAndtert, da DNT
sentralt, og ikke NF-styret, fulgte opp henvendelsen om instruktor som ogsA irmehar tillitsverv
i organisasjonen. Ved mottatt bekymringsmelding ba DNTs styrerepresentatrte:r NF-styret om
at DNT selv fikk undersoke saken fsr behandling, da flere av opplysningene i meldingen
impliserte brudd pA DNTs affalgaransvar. NFs nye organisasjonsh6ndbok vil for fremtidern
tydeliggjore rutiner for oppfolging og behandlin.g av lignende klagesaker til NF'.

Styret diskuter:te saken, herunder behov for innstlamminger som gjor det vanskoligere 6 ha
uheldige ekspressiop gjennom utdanningsstigene, eller pfrlagt ventetid etter stryk pi
instruktorkurs. Det ble kommentert at det fremstdLr suspekt med feiloppforinger i personlig
loggbok, samt med det ekstremt raske utdanningsilopet og bruk av kursledere uten tidligere
instruktsrerfaring pfl omridet. Styreleder la frem forslag til vedtak.
Vedtak.
Styret har behandlet klage pA instruktsr. Unndratt offentlighet

05-1/18

Saksnr.

Timeantall pfl instruktorkurs i NF-stigen

Saken ble utsatt.

4.

BESLUTNINGSSAKER

06-1/18

Saksnr.

Retningslinjer for styrearbeid i Norsk Fjellsportforum

Styreleder la frem forslag til retningslinjer for styrearbeid. Retningslinjene ble gjennomgitt og
noen mindre endringer og justeringer ble gSortfar vedtak.
Vedtak:

Styret vedtok de justerte retningslinjer for styrearbeid i Nlorsk Fjellsportforum.
Styreinstruksen trer i kraft fra dags dato.

Saksnr.

07-1118

Styrets arbeidsplan 2018

Styret diskuterte arbeidsplanen, herunder kommentarer

o
o
o
o
.
o
o

pi

foigende punkt:

Ridsmstet: DNTs oppfordring til NF-styret om A holde seg pAkoblet det pigiende
kartleggingsarbeidet av guidesertifiseringer bestilt av reiselivet, mA formuleres inn i
arbeidsplanen
Metodesett: Innspill fra brekomiteen for',zentes rlapet av vfiren
Okonomi: Arbeidsgruppe bestAende av lhrne og'Iorbjorn viderefsres
Komiteene: Mandatene skal gjennomgis og oppclateres av styret
Synlighet: Punkt om redaksjonell omtale skal strykes i sin helhet
Ulykl<esdatabasen: NKF har satt av kr. 200 000,- til oppgradering
Samarbeid: Mste med Nortind foreslis lagt til styremote i juni

Arbeidsplanen og delegering av ansvarsomrider: skal opp igjen som sak fol vedtak
styremote.

5.

DISKUSJONS- OG UTVIKLINGSSAKI}R

pi

nes1.e

Saksnr.

08-1/18

OrganisasjonshindbokforNorskFjellsportforum

Styret diskuterte fsrsteutkastet til organisasjonshiirLdbok, og ga innspill til enkelte punkt og
formuieringer. Til neste ordinrere styremste skal flere av NFs dokumenter inkluLderes, og
dokumentet lsftes for vedtak i styret.

Saksnr.

09-1/18

Utskiftning i skredkomitet:n

Styret diskuterte aktuelle erstatninger for Stian Larrgeland i NFs skredkomitd.l{KF, som
hadde forstepr:ioritet til i stille med en representant, avsto fra dette. Styret vedtok komiteens
eget forslag, I{flvard Lium (DNT), som erstatter.

Sporsmilet orn antall komit6medlemmer og fagrr;sisurser (medlemmer fritatt frzL
soknadsbehandling) skal lofles igjen nir styret re,viderer komiteenes mandater.
Sindre Haslene-Hox meldte i sakens forbindelse al han kommer til i trekke sitt kandidatur
som medlem i NFs brekomite, og oppfordret styret til 6 begyruie i tenke pi han,s erstatter.

6.

DIVERSE

Saksnr.

10-1/18

Neste styremote

Styret si behov for et snarlig oppfolgingsmote per telefon for i komme giennom resten av
agendaen. Administrasjonen sender ut et forslag nred vekt pi 5. -7. mars. Det skal ikke
utarbeides ny saksdokumentasjon trlmatet, men irrtensjonen er at sak 05-1/18'fimeantall pA
instruktorkurs i NF-stigen og sak 07-IlI8 Styretr; arbeidsplan 2018 skal loftes opp igien og
avsluttes phntatet.
Det er for ovrig onskelig A jobbe ut fra mer langsiktige (halvirlige) moteplaner', og
administrasjonen skal derfor ogsi sende ut doodle, for de neste to styremotene (hhv.
mflnedsskifte apr.llmar og juni).

Saksnr.

11-1/18

Bventuelt

Det var ikke meldt inn saker under eventuelt.

Mstet ble hevet kl. 21:35

Ovennevnte er godkjent som styrereferat av 26.02.18

Sted:

Dato:

Os\o
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Odd Magne
Styreleder

v---

-

q

Sindre Haslene-Hox
Styremedlem

Linda Hallandvik
Styremedlem

Torbjorn Aass
Styremedlem

Styremedlem

