Protokoll NF styremøte 6/2021
Tid: Onsdag 15.12.21, kl. 19:00 - 22:00
Sted: Teams-møte
Til stede: Sindre Haslene-Hox (styremedlem - DNT), Bjørn Balle (styremedlem - DNT), Odd Magne
Øgreid (styremedlem - NKF), Hanna Bugge (styremedlem - NKF), Tor Espen Fugelsøy (styremedlem AK), Philip Toney (styreleder - AK), Gjermund Nordskar (daglig leder, styresekretær - NF).
Meldt avbud: Hanna Bugge (NKF)
Møteleder: Philip Toney
Referent: Gjermund Nordskar

1. Innkalling og referater
Saksnr
Sak
1-6/21
Godkjenning av innkalling
Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
2-6/21
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak
Protokollen ble enstemmig godkjent.
2. Valg
Saksnr
Sak
3-6/21
•

Valg av styreleder
• Jf. styrets vedtekter skal det velges styreleder etter
Rådsmøtet. Det er AK som nå skal inneha
styreledervervet, og styreleder innstilles for et år av
gangen.
Sindre Haslene-Hox introduserte sak om valg av ny styreleder.
Philip Toney blir Aks representant for det første året (2021/2022),
og Thor Espen Fugelsøy for andre året (2022/2023).

Vedtak

Det ble enstemmig vedtatt at Philip Toney blir styreleder for kommende
år, 2022.

3. Orienteringssaker
Saksnr
Sak
4-6/21
Orientering fra daglig leder
Gjermund Nordskar orienterte om arbeidet siden sist styremøte.
Det ble bl.a. orientert om at følgende har blitt jobbet med:
• Drift og organisatorisk arbeid
• Forbedring av dialogen med Skredkomiteen
• Videreutvikling av Brattkompetanse
• Nye medlemmer og arrangører: Fått to nye NF
medlemsbedrifter og trolig en ny arrangør (Powder guides
og Wild Voss)

4. Oppfølgingssaker
Saksnr
Sak
5-6/21
Revidering av breutdanningen

Vedtak

Revideringen og tildeling av mandat til revidering av NFsbreutdanningen ble diskutert.
Det ble enstemmig vedtatt å gi Brekomiteen mandat til å revidere
brestigen.

5. Beslutningssaker
Saksnr
Sak
6-6/21
Arbeidsplan 2022
Innholdet og ansvarsfordelingen i NF-styrets arbeidsplan for 2022
ble diskutert.
Vedtak
7-6/21

Vedtak

8-6/21
8.1
8.2

Vedtak

Det ble vedtatt et utkast til arbeidsplan for NF-styret for 2022.
Nasjonal Standard 2022
Odd-Magne Øgreid orienterte om endringene i Nasjonal Standard. Hele
dokumentet ble gjennomgått og revidert.
Det ble enstemmig vedtatt at informasjon om metodekurs og
flytsskjemaene tas ut, da dette er informasjon som eksisterer på NFs
nettside.
Kursmaler
Videregående kurs skred, dagskurs
og grunnkurs førstehjelp
Thor Espen Fugelsøy orienterte om at det gjenstår litt arbeid med den
videregående malen. Malen skal oppdateres med KAST-modell.
Det ble vedtatt at Thor Espen Fugelsøy følger opp dette arbeidet opp
mot Skredkomiteen.

9-6/21

Godkjenning av førstehjelpsinstruktør 2, og søknad om å
gjennomføre forkortet utdanningsløp for NF
førstehjelpsinstruktør 2.
Sindre Haslene-Hox orienterte om saken. Kravet til
førstehjelpsintruktør nivå 2 ble diskutert. Metode/instruktørseminar
må diskuteres ytterligere.

Vedtak

Det ble vedtatt at NF går i gang med det videre arbeidet. Saken skal
behandles på mail etter ny informasjon fra førstehjelpskomiteen.

6. Diverse
Saksnr
Sak
10Forslag til møteplan 2022:
5/20
1 ultimo januar
2 primo april – vintersamling?
3 medio juni
4 primo september
5 medio oktober
Rådsmøte primo november
6 primo desember
Planen for styremøter i 2022 ble lagt fram og diskutert.
Vedtak
Det ble enstemmig vedtatt å godkjenne planen.
Thor Espen Fugelsøy orienterte om forslag til nytt medlem i
Klatrekomiteen.
Vedtak
Det ble enstemmig vedtatt å godkjenne Thea Røhme som nytt
komitemedlem i Klatrekomiteen.

