
 
 

Protokoll NF styremøte 4/2021 

 

Tid: Torsdag 16.9.21, kl. 17:00 - 20:00 

Sted: DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo 

Til stede: Sindre Haslene-Hox (styreleder - DNT), Bjørn Balle via skype 
(styremedlem - DNT), Odd Magne Øgreid (styremedlem - NKF), Hanna Bugge 
(styremedlem - NKF), Philip Toney (styremedlem - AK), Linda Hallandvik 
(stedfortreder - AK), Gjermund Nordskar (daglig leder, sekretær - NF, DNT, NKF). 

Meldt avbud: Thor Espen Fugelsøy 
Møteleder: Sindre Haslene-Hox 
Referent: Gjermund Nordskar 

 

1. Innkalling og referater 

Saksnr. Sak 

1-4/21 Godkjenning av innkalling 

Vedtak Innkallingen ble godkjent. 

2-4/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte, 14.juni 

Vedtak Protokollen ble godkjent med merknader. 

 

2. Orienteringssaker 

Saksnr. Sak 

3-4/21 Ny daglig leder og presentasjonsrunde  
 

 Ny daglig leder, Gjermund Nordskar, er ansatt. Daglig leder og styret 
gjennomførte presentasjonsrunde. Daglig leders rolle i 
søknadsbehandling ble også diskutert, og det er ønskelig fra styrets 
side at daglig leder deltar i søknadsbehandlingsprosessen. 

4-4/21 
 
 
 

- Årsrapportering 
- Søknadsbehandling og oppfølging 
- Brekomiteen, Skredkomiteen, Klatrekomiteen, 

Førstehjelpskomiteen, Norsk førstehjelpsråd, 
Strategiutvalget 

 Årsrapportering: 
- De fleste er inne. Tallene sammenfattes til en oversikt som 

kan presenteres på rådsmøtet. 
Søknadsbehandling og oppfølging: 

- Nye brattkompetanse fungerer godt.  
Komiteene:  

- Ingen saker ble meldt inn til styremøtet. 
Førstehjelpskomiteen: 

- Blir ferdig med å ferdigstille dagskurs ca. siste helgen i 
oktober, og presenterer status på rådsmøtet. 

 



 
3. Oppfølgingssaker 

Saksnr. Sak 

5-4/21 Nytt medlem i brekomiteen 

Vedtak Styret beslutter å godkjenne Lisa Bjærum som nytt medlem. 

6-4/21 Oppfølgingssak om breutdanningen 

 Styret har ikke konkludert om/hvordan breinstruktørutdanningen 
skal/kan revideres for få flere kandidater til instruktørkursene. Det er 
ønskelig å involvere brekomiteen i prosessen videre. 

 

4. Beslutningssaker 

Saksnr. Sak 

7-3/21 Endring i NS: Breinstruktørkurs for klatreinstruktører 

Vedtak Breinstruktørkurs for klatreinstruktører tas inn i standarden og 
legges fram for rådsmøtet. 

8-4/21 Ombrekking av NF-standarden.  

Vedtak Alternativ måte å presentere innholdet i NF-standarden ble 
diskutert. Formålet er å gjøre standarden mer lettlest. OMØ lager et 
utkast til ny NF-standard med den nye presentasjonsmåten til neste 
styremøte. 

9-4/21 Revidering metodesett og instruktørveiledning.  

 Styret behandlet innspill til metodesett og instruktørveiledning. 
Mindre endringer ble gjort i begge dokumentene.  

 

5. Diskusjonssaker 

Saksnr. Sak 

10-4/21 Revidering av organisasjonshåndboka 

 Organisasjonshåndboka trenger å revideres. Saken tas opp på et 
senere styremøte, eller på helgesamling for styret i løpet av 
vinteren.  

11-4/21 Styreevaluering 

 Det er ønskelig å gjennomføre en styreevaluering. Tidspunktet rett 
etter ansettelse av ny daglig leder er ugunstig. Dette bør gjøres om 
ca. et halvt års tid. 

12-4/21 Planlegging Rådsmøte 

 Rådsmøtet avholdes på Gol under Skredkonferansen, 5. november 
2021. 

 

6. Diverse 

Saksnr Sak 

13-4/21 Eventuelt 

 Intet ytterligere ble diskutert.  

 

  



 
 

 

 

 


