
 
 

 

Protokoll NF styremøte 

Skypemøte tirsdag 13. april kl 1930-22 

Til stede: Sindre Haslene Hox (DNT), Philip Toney (AK), Thor Espen Fuglesøy (AK), Odd 

Magne Øgreid (NKF) og Hanna Bugge (NKF) 

Fra administrasjonen: Roger Bareksten (forlater møtet 2040) 

Referent: Roger fører protokoll tom sak 4. Hanna fører protokoll fom sak 5. 

1 Innkalling og referater 

Saksnr Sak Ansv 

1-2/21 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

SHH 

2-2a/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Protokollen ble godkjent 

Adm 

2-2b/21 Godkjenning av protokoll fra saksbehandling på e-post 

Protokollen ble godkjent 

Adm 

 

2 Orienteringssaker 

Saksnr Sak Ansv 

3-2/21 - Orientering fra administrasjonen 

- Status brattkompetanse og NFs nettsider  

- Innplassering i skredstigen fjernet fra nettsidene 

- Orientering fra komiteene 

Det er planlagt eller gjennomført dialogmøter med alle komiteene.  

- Strategigruppa 

Strategigruppa er i gang med arbeidet og sender ut 

spørreundersøkelse til medlemsorganisasjonene snarlig.  

- Orientering fra første møte i førstehjelpskomiteen og publikasjon 

i nyhetsbrev fra Norsk førstehjelpsråd 

Førstehjelpskomiteen er i gang med arbeidet og har neste møte i 

morgen.  

- Orientering fra eiermøte med styret 

Styreevaluering og oppdatering av organisasjonsboka settes på 

arbeidsplanen.  

Adm 

Adm 

Adm 

Adm 

Adm 

 

SHH 

SHH 

 

3 Oppfølgingssaker 

Saksnr Sak Ansv 

4-2/21 Konsekvenser av redusert aktivitet som følge av pandemi, 

videreføring av vedtak 16.04.20. 

Det ble i fjor bestemt at konsekvenser av redusert aktivitet 2020-

sesongen skal ikke gå ut over kvalifiseringsløp eller 

godkjenningsperioder. Styret ønsker å forlenge ordningen. 

SHH 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vedtak: 

Det gis ytterligere forlengelse av godkjenning for kandidater og 

instruktører som ikke får opprettholdt kursvirksomhet, praksis, 

føring eller egenerfaring i 2020 og 2021, ved søknad, pga 

pandemien. 

• Dersom godkjenningen til en instruktør går ut i løpet av 

neste 12 måneder, og denne ikke har tilstrekkelig aktivitet 

siste 5 år, vil godkjenningen ved søknad til NF-

administrasjonen forlenges med 12 mnd. Komiteene skal 

ikke gjøre en faglig vurdering av disse søknadene. Ved 

neste regodkjenning skal komiteen vurdere aktivitet siste 7 

år, i stedet for 5 år.  

• For kandidater som er i utdanningsløp forlenges likeledes 

fristen fra metodekurs for å ta praksis og veilederkurs med 

12 måneder; 5 i stedet for 3 år.  

 

De arrangørene som har behov for å utsette betaling av 

medlemsavgift, vil få utsatt frist ved henvendelse til 

administrasjonen. 

 

Vedtaket gjøres kjent i e-post til arrangører, på nettsidene og 

instruktørsiden på FB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB/SHH 

5-2/21 Oppfølging av sak 7-1/21 innspill og forslag til endringer i NS fra 

skredkomiteen og om arrangørmedlemsskap og krav til 

kandidatpraksis.  

 

Vedtak: 

1. Punkt 10.2.2 «Dokumenterte turer» under opptakskrav til 

metodekurs 

Standarden nå: «Dokumenterte turer på vinterføre i 

relevant terrengtype over flere år.»  

Endres til: «Dokumenterte turer på vinterføre i relevant 

terrengtype over flere år. Herunder minst 30 turer jevnt 

fordelt over de siste 3 årene. Flertallet av turene skal være 

i en relevant terrengklasse avhengig av om søker ønsker 

nordisk eller alpin godkjenning»  

 

2. Punkt 10.2.2 opptakskrav 

Standarden nå: «Deltakelse på minst én fagsamling skred 

anbefales.»  

Endres til: «Fjernes» 

 

3. Punkt 10.2.1 mål for metodekurs 

PT/TEF 



 
 

 

Standarden nå: «Kurset skal dekke den fagkunnskapen som 

en instruktør må ha for å holde dagskurs, grunnkurs og 

fagsamling skred.» 

Endres til: «Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en 

instruktør må ha for å holde dagskurs, grunnkurs og 

videregående skredkurs.» 

 

Krav til instruktørkurspraksis for skred skiller seg fra bre og 

klatring med at her skal instruktøren delta i tillegg til kursleder og 

medinstruktør.  

Vedtak: Saken sendes tilbake til skredkomiteen med en presisering 

om at styret ønsker forslag på en «mellomløsning» der kravene til 

praksis spesifiseres slik at nivå 2 instruktøren (jamfør punkt  

10.6.2 i standarden) gjennom instruktørkurset får tid til å 

observere nivå 1 instruktøren i relevante situasjoner.  

 

Det er i NS krav om at praksis for aspiranter skal skje med NF 

instruktør. Forslag er kommet inn om at det også skal være krav til 

at det skjer hos NF-godkjent arrangør. 

   

Vedtak: Forslag til endring i Nasjonal Standard som må legges 

frem for Rådsmøtet: Styret ønsker at instruktørpraksis innen alle 

disipliner må holdes hos NF-godkjent arrangør.  

 

4 Beslutningssaker 

Saksnr Sak Ansv 

6-2/21 Vurdering av skredkompetanse og utsettelse av utdanningsløp OMO 

 

7-2/21 

 

Priser Brattkompetanse 

 

Vedtak: 

Prisene justeres til: 

Søknadsavgift (nivå 1 og nivå 2) 250,- 

Godkjenningsavgift 300,- 

Regodkjenning nivå 1 450,- 

Regodkjenning nivå 2 450,- 

Arrangørgodkjenning 3000,- 

Støttemedlemsskap 750,- 

 

PT 

 

  



 
 

 

5 Diskusjonssaker 

Saksnr Sak Ansv 

9-2/21 Søknadsbehandling i brattkompetanse og komitemedlemmers 

arbeidsoppgaver – erfaringer og videre føringer 

 

Punkter diskutert av styret: 

• Utfallet av søknader som er ferdigbehandlet av 

komiteemedlemmene er foreløpig ikke videreformidlet til 

søkeren. Administrasjonen håndterer dette. 

• Mange ubehandlede søknader, særlig for klatring.  

• Tilbakemeldinger fra komiteene på hvordan dette fungerer 

videreformidles til adm.   

 

 

6 Diverse 

Saksnr Sak Ansv 

10-2/21 Eventuelt 

 

Innspill til metodesettet jobbes med på styremøte i september og 

samordnes med andre innspill til metodesettet, 

instruktørveiledning og endringer standarden.   

SHH 

 

 

 


