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Protokoll NF styremøte 4/22
Møteform: Digitalt møte
Dato og tidspunkt: Mandag 5.9 kl. 19:00-22:00
Deltakere: Philip Toney (AK), Sindre Haslene-Hox (DNT), Bjørn Balle (DNT), Odd Magne
Øgreid (NKF), Kaisa Markhus (NKF), Martin Hammer (NF), Gjermund Nordskar (NF)
Ikke til stede: Thor Espen Fugelsøy (AK)
Møteleder: Philip Toney (styreleder)
Referent: Gjermund Nordskar (daglig leder)

1. Innkalling og referater
Saksnr. Sak
1-4/22
Godkjenning av innkalling
• Innkallingen ble godkjent.
2-4/22

Godkjenning av protokoll
• Protokollen ble godkjent

3. Orienteringssaker
Saksnr. Sak
3-4/22
Orientering fra daglig leder og styresekretær
• Det ble orientert om at daglig leder fortsatt er i permisjon, men har hatt
jevnlig dialog med sekretær rundt oppfølgingspunkter fra forrige
styremøte og andre utfordringer som har dukket opp.
• Fjellsportkonferansen er under planlegging og blir arrangert av AK/HVL
4-6. november i Sogndal. Mer om dette i sak 8.
• NF-sekretær orienterte om arbeidet i Brattkompetanse, og jevnlig dialog
med komiteene.
4-4/22

Orientering fra Brekomiteen om arbeidet med ny utdanning
• Brekomiteen orienterte om ny NF-brestige. Utkast til stigen har blitt
utformet av komiteen. Den er mer modulbasert enn tidligere stige. Det ble
orientert om at NF-arrangører har vist interesse for økt fokus på føring.
• Utkastet ble gjennomgått og kommentert av styret.
Vedtak: Endelig utkast utformes med mål om å utdanne NF-breførere, og sendes
ut med sakspapirer til rådsmøtet.

5-4/22

Saksbehandlingskapasiteten i NF
Følgende ble diskutert:
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•

•

Behandlingstiden: Utfordringen med for lang behandlingstid i
Brattkompetanse ble diskutert. NF-sekretær orienterer om at kun fire
søknader har hatt lengre behandlingstid enn to uker siden sommeren
2022.
Effektivisering: Varslingen på mail til komiteene er ikke spesifikk nok, og
blir dermed lite nyttig. Denne bør spesifiseres og forbedres.
Profesjonalisering av behandlingen i Brattkompetanse bør vurderes og
utredes. Behovet for to godkjenninger/avslag bør vurderes.

Vedtak: Det var enstemmig enighet om at det utredes en oversikt over
kostnadene knyttet til en profesjonalisering/sentralisering av behandlingen i
Brattkompetanse.

4. Oppfølgingssaker
Saksnr. Sak
6-4/22
Presentasjon av oppdatert utkast av strategidokument
Utkastet ble gjennomgått og følgende punkter ble diskutert:
• Mulige fremtidige inntekter fra Fjellsportkonferansen. Det ble utrykket
skepsis knyttet til dette grunnet tidligere erfaringer med stram økonomi
ved arrangering av Fjellsportkonferansen.
• Det var enighet om at formålsparagrafen bør inn i strategien
innledningsvis sammen med relevant info fra NFs styrende dokumenter.
• Det var enighet om at man bør sammenligne spørreundersøkelsen fra
strategirapporten med svarene i strategien.
Vedtak:
Det sendes ut et utkast av strategidokumentet ved seks ukers fristen for innspill.
7-4/22

Videreutvikling: Gjennomgang av behandlingsveileder for Brattkompetanse,
revidering av nettside og turdagbok
Utkast til en ny behandlingsveileder ble gjennomgått. Ønsket med
behandlingsveilederen er at den skal bidra til å effektivisere saksbehandlernes
arbeid i Brattkompetanse samtidig som den skal sikre at behandlingen blir
gjennomført mest mulig profesjonelt. Under følger styrets kommentarer til
behandlingsveilederen:
• Det ble uttrykt usikkerhet knyttet til konsekvensene ved innføring av
behandlingsveilederen.
• Muligheten for innføring av søknadsfrister ble diskutert, men avslått
grunnet dårlig erfaring fra tidligere forsøk på dette.
Turdagbok:
• Muligheten for å endre navnet på turdagbok til loggbok ble diskutert
grunnet endel misforståelse knyttet til disse begrepene. Det var ikke
ønskelig å gjøre endringer her.
• Revidering av turdagboken ble diskutert som et steg for å effektivisere
søknadsbehandlingen.
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Vedtak:
• Gjentakende informasjon fra nettsiden/brattkompetanse fjernes som første
steg i en revidering.
• Kravene til informasjon i turdagboken tydeliggjøres, og det legges inn
koder i turdagboken slik at kraven/bruken blir mest mulig tydelig og
brukervennlig.
• Det ferdigstilles et nytt utkast til behandlingsveilederen.

5. Beslutningssaker
Saksnr. Sak
8-4/22
Lande frister og planlegge Fjellsportkonferansen/rådsmøtet
Kommende frister:
• 23. september (seks uker før): Innkallingen sendes ut. Strategien legges
med for innspill.
• 7. oktober (fire uker før): Frist for medlemmer til å sende inn saker de
ønsker behandlet på rådsmøtet.
• 21. oktober (to uker før): Alle sakspapirer sendes ut.

6 Diverse
Saksnr. Sak
-
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