Rådsmøte i Norsk Fjellsportforum, 2. november 2018, Voss

Referat fra Rådsmøte 2018
Styreleder Odd Magne Øgreid ønsket velkommen og åpnet møtet.
Rådsmøtet i år arrangert i tilknytning til Fjellsportkonferansen 2018 på Fleischers Hotel, Voss.
Sak RM 1/18

Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
Sak RM 2/18

Opprop

Følgende arrangører/ medlemmer var tilstede på møtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Norske Turistforening
Jostedalen Breførerlag
Norges Klatreforbund
Breogfjell AS
Norges Speiderforbund
Høgskulen på Vestlandet
Voss Videregåande Skule
Fjellorama
Tindeguide.no
Norske Tindevegledere
Høgskulen i Volda

Totalt 11 antall arrangører/medlemmer var representert, ved ca. 25 møtedeltakere.
Noen representanter satt på et forsinket tog ved møtestart. Rådsmøtet godtok at disse skulle få
møterett og stemmerett når de kommer frem.
Rådsmøtet godtok at de som er tilstede i salen uten å forvalte stemmerett har talerett, men ikke
forslagsrett. Rådsmøtet kan inndra denne taleretten hvis behov.
Sak RM 3/18

Valg av møteleder

Rune Hjelsvold ble valgt til møteleder.
Sak RM 4/18

Styrets orienteringer

1. Årsmelding for 2018
Styreleder Odd Magne Øgreid presenterte hovedtrekkene i styrets årsmelding og ba om
innspill og kommentarer fra salen.
Kommentar fra salen: Ved utvikling av nytt elektronisk søknadssystem for søknader om
instruktørkurs er det ønske om en kolonne for å legge inn hvilken utdanning søker har.
Rådsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.
2. Forslag til arbeidsplan for 2019
Forslag til arbeidsplan for styret i 2019 ble presentert for rådsmøtet av Hanna Bugge og
salen ble invitert til å komme med innspill.
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Innspill: Forslag om å sette faglige møteplasser på dagsorden. Dette er et ønske for å øke
samarbeid og erfaringsutveksling. Hvordan kan vi jobbe for å motivere og skape en
møteplass som er interessant nok for å få flere til å møte?
Styret tar med seg innspill videre til neste styremøte hvor arbeidsplanen skal vedtas.
3. Regnskap for 2018, budsjett 2019. Presenteres på rådsmøtet.
Regnskap og budsjett ble lagt frem av DNT administrasjonen, ved Anne-Mari Planke.
I oppstillingen av NFs regnskap og budsjett er det ikke synliggjort kostnader for en 50%
stilling for administrasjonssekretær Bodil Bay Schultz og kostnadene for utvikling av
brattkompetanse.no. Overnevnte kostnader dekkes av et spleiselag av egne ressurser fra
DNT og NKF.
Regnskap:
2018 kan vise en økning på inntektssiden. Totalt sett peker tallene foreløpig oppover.
Rådsmøtet ønsker at DNT og NKFs ekstraordinære kostnader synliggjøres i både regnskap
og budsjett ved neste rådsmøte.
Budsjett:
Det er ingen store endringer på arbeidsplanen som skal være kostnadsdrivende og derfor
budsjetteres det rimelig likt som i fjor, bortsett fra en liten økning på møte- og kurs
kostnader.
NF styret orienterte kort om deres arbeid om å øke inntektene til NF. Et av tiltakene er at
det skal innføres en søknadsavgift.
4. Nytt styre:
Norsk Fjellsportforums styre er sammensatt av representanter fra Den Norske
Turistforening, Norges Klatreforbund og Andre Kursarrangører.
Den Norske Turistforening har utpekt sine to representanter til å være:
Torbjørn Aas og Sindre Haslene-Hox
Norges Klatreforbund har utpekt sine to representanter til å være:
Odd Magne Øgreid og Hanna Bugge
Andre Kursarrangører har valgt sine to representanter til å være:
Linda Hallandvik og Philip Toney
Styrets sammensetning forblir dermed uendret.
Sak RM 5/18

Nasjonal Standard for instruktører, fører og kursarrangører i fjellsport

Styret har vedtatt justert og enhetlig beskrivelse av timeantall for kvalifiserende kurs i NF
standarden og Sindre Haslene-Hox presenterte endringene på rådsmøtet.
Rådsmøtet hadde heller ingen innvendinger mot at det jobbes med å finne en ordning som
ivaretar høyskolenes rolle i NF-standarden.
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Sak RM 6/ 18 Metodesett og instruktørveiledning
Sindre Haslene-Hox og Philip Toney presenterte NFs felles metodesett og
instruktørveiledning for bre og klatring som ble vedtatt i styret i juni 2018. Metodesettet er
under utvikling, og styret ønsker innspill til videreutvikling av metodesettet og tar imot
innspill fortløpende til post@fjellsportforum.no.
Det ble åpnet til diskusjon av følgende to spørsmål for videreutvikling av metodesettet:
1. Er det fornuftig med mer spissing av metoder og er det nødvendig med
bilder/illustrasjoner?
2. Er det fornuftig å dele dokumentet i to, slik at man får et kortere metodesett og en mer
omfattende instruktørveiledning?
Følgende innspill kom fra rådsmøtesalen:
-

-

-

Det er viktig at å skille mellom hva arrangører «skal gjøre» og «bør gjøre» ift. hvordan de skal
bruke dette metodesettet.
Metodesettet burde ha mer form av et felles mønster, enn en rigid kravliste.
Metodesettet kan bestå av «må gjøre», «kan gjøre» og «tips» så lenge det ikke blir rotete.
Det viktigste er at alle miljøer bidrar med sine rutiner slik at styret kan utvikle noe som er en
samling av praksisen som er rundt omkring.
Metodesettet bør være dynamisk slik at nye erfaringer kommer inn i metodesettet basert på
erfaringer som gjøres. Samtidig som metodesettet skal være dynamisk er det et mål å holde
det enkelt.
Det er viktig å vektlegge erfaringsdeling i tiden fremover. På denne måten får man de samme
metodene uavhengig av landsdel
Metodesetet bør fungere som et oppslagsverk som man enkelt kan slå opp i separert fra
instruktørveiledningen.
Metodesettet anbefales også å være kort og enkelt. Det må forenkles så mye som mulig slik
at for eksempel klatreinstruktører slipper å lese om alt som bare omhandler bre. Det er viktig
å tenke målgrupper i metodesett og veileder.

Sak RM 7/18 Guidesertifisering
På rådsmøtet i 2017 fikk NF-styret følgende innspill som ble tatt inn i styrets arbeidsplan for
2018: «Følge opp reiselivets pågående utredning av en eventuell sertifiseringsordning for
guider i norsk natur, og jobbe for å ivareta våre medlemmers rolle og interesser i dette
arbeidet.
Det ble redegjort for hvordan NF-styret har fulgt opp dette punktet på arbeidsplanen,
gjennom deltakelse på møte i Næringsdepartementet og seminar om temaet i Bergen.
NF er pekt på som en av flere aktører som kan bidra med teknisk kompetanse for guider. Her
ble det åpnet for diskusjon om innspill til posisjonen/rollen til NF ang sertifisering av
naturguider, og ønsket kommentar fra Anne-Mari Planke.
Anne-Mari Planke innledet med inspirasjon til hvorfor NF bør ta en slik rolle etterfulgt av en
diskusjon blant rådsmøtedelegatene.
Styreleder konkluderer diskusjonen med at NF må ha et klart mandat fra medlemmene om
styret skal jobbe proaktivt videre med dette. Foreløpig har ikke styret et slikt klart mandat,
men vil følge utviklingen nøye og jobbe for å ivareta våre medlemmers interesser.
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Sak RM 8/18

Grunnkurs førstehjelp i fjellet

Behovet for førstehjelpsopplæring tilpasset NFs instruktørutdanninger har i flere år vært
diskutert i Norsk Fjellsportforum. DNT har sammen med Norsk Fjellmedisinsk Selskap fått
utviklet et førstehjelpskurs spesielt tilpasset dette formålet, som er presentert for NF-styret.
DNT ønsker å løfte diskusjonen om førstehjelpskravet i Nasjonal standard og innstille på at
NFs fokus og krav innen fagområdet styrkes betydelig.
Forslaget til grunnkurs førstehjelp i fjellet, som ble fremmet av DNT har en timeramme på 18
undervisningstimer og kan gjennomføres som en kveldsøkt dag 1 og 2 hele påfølgende dager
(2t+8t+8t).
Styret presenterte kort forslaget og åpnet for en diskusjon. Følgende innspill kom fra
rådsmøtesalen:
-

-

Sak RM 9/14

Hengetraume og stabilisering bør inn i temalisten for kurset.
Vi har mange tilbydere av førstehjelpskurs allerede i Norge, trenger vi å lage
et eget kurs? Dette innspillet fikk en del svar fra deltakerne, om at få av
dagens kurs er tilpasset fjellsport i fjellet.
DNT informerte om at dette skal inkluderes i turlederutdanningen. Det har
vært gjennomført et pilotprosjekt og erfaringene fra dette var bra.
Til en slik opplæring kreves helsepersonell (fjellmedisinsk selskap).
Det ble foreslått å legge kurset til gjennomføring ila. en helg. Dette fordi det
skal være enkelt å gjennomføre for folk som er i fast jobb. Størrelsen på
kurset er passelig til å gjennomføres ila. en helg.

Sikkerhetskomiteen oppsummerer siste års registrering av ulykker

Leder i sikkerhetskomiteen Odd Magne Øgreid presenterte ulykkesstatistikk og siste års
registrering av ulykker innen klatring og fjellsport, samt planer for videreutvikling av
ulykkesdatabasen.
Til slutt takket styreleder Odd Magne Øgreid av Rune Hjelsvold som gikk ut av styret i juni og som
også var møteleder på årets rådsmøte.

