
                                                         
 

 

Protokoll NF styremøte 5/2021 

 

Tid: Torsdag 19.10.21, kl. 19:30 - 22:30 

Sted: Teams-møte 

Til stede: Thomas Skonseng (stedfortreder - DNT), Bjørn Balle (styremedlem - 
DNT), Odd Magne Øgreid (styremedlem - NKF), Hanna Bugge (styremedlem - NKF), 
Tor Espen Fugelsøy (styremedlem - AK), Gjermund Nordskar (daglig leder, sekretær 
- NF, DNT, NKF). 

Meldt avbud: Sindre Haslene-Hox og Philip Toney 
Møteleder: Odd Magne Øgreid 
Referent: Gjermund Nordskar 

 

1 Innkalling og referater 

Saksnr. Sak 

1-5/21 Godkjenning av innkalling 

 Det ble diskutert kort forbedringsmomenter ved innkallingen. 
Dokumentene burde blitt sendt ut tidligere, og samlet. Sakslisten ble 
godkjent.  

Vedtak Styret vedtar å godkjenne sakslisten.  

2-5/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  

 Odd Magne Øgreid la fram oppdatert protokoll til godkjenning og 
diskusjon. På bakgrunn av at det er ønskelig at protokollen publiseres 
raskt på NF-nettsiden fremover. 

Vedtak Styret vedtok å godkjenne den oppdaterte protokollen.  

 

2 Orienteringssaker 

Saksnr. Sak 

3-5/21 - Orientering fra administrasjonen 
- Orientering fra komiteene  

 Administrasjonen: Gjermund Nordskar orienterte kort fra administrasjonen. 
Det ble orientert om konstruktivt møte med Norsk Førstehjelpsråd. Her er 
Førstehjelpskomiteen koplet på. Arbeidet med Brattkompetanse er i full 
sving, men det orienteres om behov for forbedring av plattformen for at 
denne skal kunne fungere mest mulig sømløst og effektivt framover. Det 
ble også lagt fram regnskap til gjennomgang, og orientert om at et utbedret 
regnskap og budsjett blir ettersendt og lagt fram på Rådsmøtet.  

 

3 Oppfølgingssaker 



                                                         
Saksnr. Sak 

4-5/21 Strategiutvalget 
Representant fra strategiutvalget vil presentere arbeidet som er gjort.  

 Anne-Mari Planke og Stein Tronstad fra strategiutvalget ble introdusert i 
møtet for å presentere strategiutredningen for styret.  
 
AMP forteller at prosessen har bestått av ganske mange (rundt 10) korte 
arbeidsmøter. De fant tidlig ut at NF-medlemmene måtte utspørres via en 
spørreundersøkelse, for å finne ut hvilket forhold de hadde til NF. AMP 
informerer om at selve resultatet fra spørreundersøkelsen kan gjerne deles 
med styret ved en senere anledning. AMP forteller videre at 
spørreundersøkelsen dannet hovedgrunnlaget i tillegg til en liten 
ringerunde til aktører i fjellsportmiljøet som ikke er NF-medlem eller 
arrangør. Stein Tronstad tar over ordet for å gi styret en oppsummering og 
gjennomgang av hele strategidokumentet. ST forteller at veien med 
arbeidet ble litt til underveis. Fremover ønsker strategigruppen å stramme 
opp dokumentet og korte det inn litt. ST forteller videre at det blir opp til 
styret å beslutte hva man skal gjøre med dokumentet, men 
strategigruppen stiller gjerne opp ved senere anledning for å gi en 
ytterligere oppsummering. ST tar oss gjennom dokumentet fra start til slutt. 
Strategiutredningen er nå ferdigstilt, og ligger tilgjengelig på NF sin 
nettside (www.fjellsportforum.no) og på link HER 

 
Vedtak 

Stein Tronstad og Anne-Mari Planke inviteres til å legge fram 
strategiutredningen på årets Rådsmøtet, og dokumentet sendes ut i 
forkant. Basert på tilbakemeldingene fra Rådsmøtet beslutter styret 
hvordan man skal gå videre med strategien. 

5-5/21 Sak om ombrekking av nasjonal standard 
Saksgrunnlag ettersendes 

 Odd Magne Øgreid orienterte om hans forsøk på en omskriving av NF 
standarden. Informasjonen for alle tre utdanningstidene har blitt splittet 
opp. Alternativet er å splitte opp NF standarden i to deler. Styret diskuterte 
først de fremlagte oppdateringene, og kommer til enighet om 
oppdateringer som er positive for NF standarden.  

Vedtak Styret vedtok at oppdateringene kan sendes ut med RM-papirene. 

 

4 Beslutningssaker 

Saksnr. Sak 

6-5/21 Sak om navn og logo 
Saksgrunnlag ettersendes 

 Odd Magne Øgreid la fram at det er viktig for NF å være tydeligere på 
hvem som kan benytte NF sin logo og varemerke. Bjørn Balle la til at; hvis 
ikke NF arrangør bestemmer seg for å benytte logoen til NF kan han ikke 
det. Dette krever arrangørmedlemskap i NF. 

Vedtak Styret vedtar at saken presenteres på Rådsmøtet.  

 

5 Diskusjonssaker 

http://www.fjellsportforum.no/
https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/:b:/s/dnt/Sentralt/EXvraHVgHqRNuU8FEtGWfF8Bz56GZjAsu8AS6GkoCNiY5w?e=kfblQq


                                                         
Saksnr. Sak 

7-5/21 Rådsmøte 2021 – forberedelser  
Vedlagt utkast til saksliste, rapport fra førstehjelpskomiteen og 2 
innkomne saker fra førstehjelpskomiteen. Utkast til årsmelding 
ettersendes. 

 Styret tar en felles gjennomgang av Årsmeldingen. Dokumentet 
godkjennes.   
 
Videre blir sakslisten gått gjennom og ansvar fordelt.  
 
RM-papirene ferdigstilles og sendes ut av Gjermund Nordskar.  

 

6 Diverse 

Saksnr. Sak 

8-5/21 Eventuelt 

 Intet ytterligere ble diskutert. 

 

 

 


