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Protokoll NF styremøte 1/22
Tid: Tirsdag 25.1.22, kl. 19:00 - 22:00
Sted: Digitalt 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).
Møteleder: Philip Toney
Referent: Gjermund Nordskar

1. Dialogsak
Saksnr.
Sak.
1-1/22
Dialogmøte med UH-sektoren og Nortind
UH-sektoren: Vegard Vereide fortalte at de ser for seg å innlemme NF
grunnkurs, metodekurs og videregående kurs i utdanningsløpene sine i større
grad fremover.
Nortind: Jørgen Aamot fortalte litt om omstrukturering i Nortind. De ønsker en
ny struktur på utdanningsløpet til Nortind, og har skilt ut et eget foretak som
foreningen Nortind eier. De har søkt om akkreditering for Tindevegleder.
NF-strategirapporten og samarbeidsmuligheter mellom NF, UH-sektoren ble
videre diskuter.
UH-sektoren: Vegard Vereide fortalte at UH-sektoren er positive til å være en
del av NF-styret fremover, og at NFs arbeid med revideringen av brestigen er
interessant for UH/HVL.

2. Innkalling og protokoll
Saksnr.
Sak
2-1/22
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
3-1/22

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Protokollen ble godkjent.

3. Orienteringssaker
Saksnr.
Sak
4-1/22
Orientering fra daglig leder
Nye medlemmer/arrangører siden sist:
• Vertikale eventyr – Sunnmøre
• Minds of Nature AS – Svalbard
Brattkompetanse:

Dokumentet er signert digitalt av:
• Nordskar, Gjermund (10.10.1988), 14.09.2022
• Balle, Bjørn (05.05.1962), 14.09.2022
• Sindre Haslene-hox (26.02.1983), 15.09.2022
• Markhus, Kaisa Helene Haavik (08.02.1991), 16.09.2022
• Øgreid, Odd Magne (07.07.1970), 19.09.2022
• Toney, George Philip (06.10.1992), 15.09.2022

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
• Fugelsøy, Thor Espen (11.07.1978), 30.09.2022

Forseglet av

Posten Norge

•

Det har blitt utviklet en overordnet oversikt for videreutviklingen av
Brattkompetanse i 2022 av styringsgruppen for Brattkompetanse
bestående av Generalsekretær i DNT og NKF, fagkonsulent i NKF, og
daglig leder i NF
• Fokus på å øke brukervennligheten for komiteene og kunder
• Budsjettert for ca. 150.000 i videreutviklingskostnader som fordeles
mellom DNT, NKF og NF i 2022
Arbeidsplan:
• NFs nettside er oppdatert med flytskjemaene, vurderingsskjemaer,
kvalifiserende kurs og grunnkursmaler for Førstehjelp.
5-1/22

Orientering om dialog med vedr. Fjellsportkonferansen
Det ble orientert om at HVL ved Linda Hallandvik ønsker å fortsette arbeidet
med arrangering av Fjellsportkonferansen. NF er eier av konferansen. HVL
setter selv et budsjett ift. inntekter og utgifter for konferansen.

6-1/22

Orientering om innspill fra Skredkomiteen
Skredkomiteen har ønsket firedagers kurs, men dette er ikke vedtatt på
styremøte. Forslag om at leder for komiteene tas inn på styremøter for dialog
ved behandling av saker. Forslag om at komiteene får tilsendt et utkast til saker
som er aktuelle å behandle på styremøte.
Styret var enige om at en løsning hvor komiteene kan inviteres inn i styremøte
for aktuelle saker er ønskelig å prøve ut.

7-1/22

Orientering om revidering av brestigen
Det ble orienter om at Brekomiteen er i gang med revidering av brestigen.

4. Oppfølgingssaker
Saksnr.
Sak
8-1/22
Dialog med høyere utdanning og Nortind
Det ble avtalt at NF følger opp Nortind om et dialogmøte med konkrete saker
rundt samarbeidet mellom NF og Nortind fremover.

5. Beslutningssaker
Saksnr.
Sak
9-1/22
NF-Strategirapport. Diskutere videre oppfølgingsarbeid.
De fem rådene med tilhørende tiltak i strategirapporten ble gått igjennom.
Råd 1: Ingen kommentarer ble nevnt
Råd 2: Punkt 5 og 6. Følgende ble nevnt:
• NF bør være tydelige på at vi anerkjenne det miljøet vi er i.
Råd 3: Punkt 3. Følgende nevnes:
• Usikkerhet rundt behovet for en internasjonal annerkjennelse.
• Bruk av begrep nasjonal standard eller bransjenorm er aktuelt for å
styrke/tydeliggjøre NF sin merkevare.
• Sentralisering av behandlingen i BK, og viktigheten av genereringen av
nye inntekter.
• Ift. førervirksomhet bør dette vurderes i NS.
Råd 4: Ingen kommentarer ble nevnt
Råd 5: Ingen kommentarer ble nevnt
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Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å diskutere strategirapporten videre på en
strategisamling.
10-1/22

6. Diverse
Saksnr.
11-1/22

NF-Søknadsveileder. Diskutere videre oppfølgingsarbeid.
Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt følgende; 6+ krav og led-info korrigeres.
Daglig leder sender over utkastet til Klatrekomiteen på høring, og ber
komiteen om å utforme et tilsvarende dokument for metodekurs klatring.

Sak
Åpen
Det ble besluttet å fjerne informasjon om NF-grunnkurs fra kurssiden på NFs
nettside. Dette for å begrense antall kurs på siden. Det ble også nevnt at det
kan være aktuelt å legge inn grunnkurs på arrangørsiden i stedet.
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Protokoll NF styremøte 2/22
Tid: Søndag 27.3.22, kl. 13:00 - 15:00
Sted: DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo
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 - NF).
Møteleder: Philip Toney
Referent: Gjermund Nordskar

1. Innkalling og protokoll
Saksnr.
Sak
1/2/22
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent
2/2/22

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Se vedlegg
Protokollen godkjennes på neste styremøtet

3. Orienteringssaker
Saksnr.
Sak
3/2/22
Orientering fra daglig leder
Det ble orientert om at det siden sist bl.a. har blitt jobbet med:
• Videreutvikling av Brattkompetanse
• Ferdigstilling av utkast til Utviklingsdokument
• Operasjonelt arbeid med Brattkompetanse, nettside, Facebook og
mail
Følgende nye NF-arrangører har blitt godkjent siden sist:
• Wild Voss – Nivå 1
• HVL – Nivå 2
• Oslo Klatresenter – Nivå 1
Det ble videre orientert om at Gjermund Nordskar går ut i pappapermisjon fra
2.5 til 19.9.22. Gjermund og administrasjonen har funnet tak i Martin Hammer
som kan bistå som NF-sekretær for det operasjonelle ukentlige arbeidet i
denne perioden. Martin Hammer blir ansatt i en midlertidig stilling på 35%
gjennom DNT. Gjermund vil fortsette som daglig leder i en 10-15% stilling for å
kunne ha noe kapasitet til å følge opp Martin Hammer, styrearbeidet og
utviklingsarbeidet til NF.

4. Oppfølgingssaker
Saksnr.
Sak
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4/2/22

Dialogmøtet med Nortind
Det var enstemmighet om at dette var et konstruktivt møte. Både NF og
Nortind støtter opp om hverandres arbeid fremover.

5/2/22

Strategirapporten og Utviklingsdokument
Det var enstemmighet om at styret prioriterer å ferdigbehandle disse planene
så snart som mulig, slik at det kan formes et endelig strategidokument for NF
og en tilhørende aksjons/utviklingsplan. Utviklingsdokumentet tas opp som
egen sak på neste styremøtet. Det ble avtalt at Philip Toney og Odd Magne
Øgreid utformer et utkast til strategi.

6/2/22

Innspill fra Skredkomiteen om 4 dagers skredkurs og mal
Varigheten på NF videregående skredkurs ble diskutert. Det var enstemmig
enighet om at det er viktig at skredkursene kan holdes ila. en helg for å møte
deltakernes mulighet/behov og at kurset skal holdes over tre fulle dager.

7/2/22

Dialog med UH-sektoren
Det var enstemmighet om at det er viktig for NF å opprettholde og utvikle
dialogen med UH-sektoren fremover. Philip Toney avtaler et dialogmøte med
UH-sektoren.

8/2/22

Søknadsveileder for metodekurs klatring
Dokumentet ble gått gjennom og korrigert.

9/2/22

Søknadsveileder bre
Det var enstemmighet om at Sindre Haslene-Hox sender denne til Brekomiteen
for kommentarer.

10/2/22

Revidering av brestigen
Brekomiteen jobber fremdeles med revideringen av brestigen.

5. Beslutningssaker
Saksnr.
Sak
11/2/22
Godkjenning av førstehjelpsinstruktører på nivå 2, slik at nivå 1 og
grunnkurs/dagskurs kan komme i gang
Det var enstemmighet om at Førstehjelpskomiteens medlemmer blir godkjent
som førstehjelpsinstruktør 1, med opprykk til nivå 2 etter gjennomført utvidet
3-dagers instruktørseminar.
12/2/22

6 Diverse
Saksnr.
-

Fordeling av kvalifiserende NF-kurs mellom NF-arrangører
Det var enstemmighet om at dette ikke er en utfordring som det er behov for
NF går videre med p.t.

Sak
-
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Protokoll NF styremøte 3/22
Møteform: Digitalt møte
Dato og tidspunkt: Torsdag 23.6 kl. 19:30-22:00
Deltakere: Philip Toney (AK), Gjermund Nordskar (NF), Sindre Haslene-Hox (DNT), Bjørn
Balle (DNT), Odd Magne Øgreid (NKF), Thor Espen Fugelsøy (AK), Kaisa Markhus (NKF),
Martin Hammer (NF)
Møteleder: Philip Toney (styreleder)
Referent: Gjermund Nordskar (daglig leder)

1. Innkalling og referater
Saksnr Sak
1-3/22
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent
2-3/22

Godkjenning av protokoller fra forrige styremøter
Protokollene ble godkjent

3. Orienteringssaker
Saksnr Sak
3-3/22
Orientering fra daglig leder og sekretær
Det ble orienterte om godt samarbeid med ny NF-sekretær (Martin Hammer) og
positive oppdateringer fra førstehjelpskomiteen som nå har gjennomført
metodeseminar og sertifisert både instruktører på nivå 1 og 2, slik at kurs kan
settes i gang. Det ble også orientert om at søknadsbehandlingen for
førstehjelpsstigen er klar i brattkompetanse.no, og det operasjonelle arbeidet
med siste statusen på søknadsbehandlingene i Brattkompetanse.
4-3/22

Signering av taushetserklæringer
Behov for signering av taushetserklæringer for styret og administrasjonen i NF
(i tråd med NF styrets retningslinjer) ble tatt opp.
Det var enstemmig enighet om at NFs taushetserklæring sendes ut i etterkant av
styremøte for signering av samtlige i styret og administrasjonen.
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4. Oppfølgingssaker
Saksnr Sak
5-3/22
Presentasjon av utkast til strategidokument
Styreleder presenterte utkast til strategidokument, utarbeidet av Philip Toney
(AK) og Odd Magne Øgreid (NKF). Utkastet ble gått gjennom. Det ble bl.a.
diskutert hvordan formen på strategidokumentet skal se ut. Under følger
punktene i utkastet som ble diskutert:
•

Ulykkesforebyggende arbeid
Ønske om et større samarbeid hvor ulykker innen hele det bratte
friluftslivet rapporteres inn. Muligheten for at NF forvalter et felles
ulykkes register ble diskutert.

•

Merkevarebygging
Det ble gjort noen omformuleringer av avsnittet for å tydeliggjøre hvem
NF skal være tilsted og en viktig aktør for i bransjen.

•

Utvidelse av arbeidsområdet
Det fremtidige behovet for skiguiding ble diskutert. Det ble foreslått å
lage en forhåndsformulering som tas inn i strategien hvis den får
oppslutning på Rådsmøtet. Det var enstemmig enighet om å lufte
skiguiding som NF-utdanning på neste rådsmøtet.

•

Økonomi
Manglet og må med i neste utkast.

•

Nasjonal og internasjonal synliggjøring
Et nordisk samarbeid ble diskutert. Det ble nevnt at Sverige tidligere har
vært interessert i den norske klatreinstruktørutdanningen.

•

Myndighetskontakt
Oppfølging av Hurdalsplattformen og retningslinjer på Svalbard ble

nevnt.
6-3/22

Vurdering av forslagene i utviklingsdokumentet
Det var enstemmig enighet om å la utviklingsdokumentet ligge inntil
strategidokumentet er landet.

7-3/22

Revidering av brestigen
Saken om revidering av brestigen ble introdusert. Den er planlagt å presenteres
på Rådsmøtet. Det ble nevnt at for HVL vil det være mer aktuelt med et eget
blåiskurs, som ikke krever metodekurs. Forslaget til revidering ble gjennomgått.
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5. Beslutningssaker
Saksnr
8-3/22

Sak
Videreutvikling av Brattkompetanse
Basert på treghet i behandlingsflyten i Brattkompetanse ble forslag til tiltak for
videreutvikling av Brattkompetanse presentert. Følgende tre tiltak ble lagt fram:
1. Fjern mulighet for å gjøre endringer i søknaden etter innsending
(trykke «etterspør endringer»). Det er søker sitt ansvar at søknaden
tilfredsstiller kravene i nasjonal standard, og at alle de riktige
dokumentene er på plass.
2. Lage en sjekkliste for alle krav. Ved innsending av søknad må søker
huke av for å bekrefte at søknaden og innsendt dokumentasjon
tilfredsstiller alle kravene i nasjonal standard. Dersom ikke alle
bokser er huket av vil det ikke være mulig å sende inn.
3. NF tar en revisjon på all informasjon som ligger ute knytt til
kriteriene i nasjonal standard samt søknadsprosessene. Dette for å
sikre at det er tydelig for søker hva som kreves for å få godkjent
søknad.

Det var enstemmig enighet om følgende: Punkt 3 vedtas å gjennomføres. Punkt
2 jobbes med å iverksettes. Punkt 1 omformuleres til et skriv (en tydelig
behandlingsmal) til komiteene - søker kan få maksimalt et forsøk til å sende inn
ny søknad.
9-3/22

Søknadsveileder fra Klatrekomiteen
Det var enstemmig enighet om at søknadsveilederne behandles på e-post.

10-3/22

Søknadsveileder fra Brekomiteen
Se sak 9-3.

6 Diverse
Saksnr Sak
-
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