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Referat til styremøte 3/2016 i Norsk Fjellsportforum 
24. mai 2016, kl. 14:30 – 17:30, hos DNT Sentralt, Youngstorget 1, Oslo 
 
Tilstede: Alle NF-styremedlemmer med Linda Hallandvik på telefon 
 
Referent: Cathrine Lagerberg 
 
Sak 26/ 16 Godkjenning av innkalling 
   

Godkjent 
 

 
Sak 27/ 16 Godkjenning av referat fra styremøte 08.03.16 
 

Godkjent.  
 

 
Sak 28/ 16 Orienteringer fra sekretariatet 
  

Rune Hjelsvold er ny leder av NKFs utdanningskomite, og overtar etter Arve 
Stavø i NF-styret 
 

 
Sak 29/ 16 Godkjenningsarbeid 
 

Røde Kors har sendt søknad om arrangørgodkjenning og instruktørsøknad for 
innplassering i skredstigen. NF-styret vil vurdere om de skal godkjennes på 
Arrangør nivå 1. Tas opp igjen til neste styremøte.  
 

Nye saker: 
 
Sak 30/ 16 Klage på brudd på NF-standarden 
 

Klage på brudd på NF-standarden pga assistentpraksis under ikke-NF-godkjent 
instruktør. NF styret ber om å få en utfyllende forklaring fra brekomitéen og 
foreningen som er anklaget for brudd. Tas opp igjen til neste styremøte.   
 

 
Oppfølgingssaker: 
 
Sak 52/ 14 Kompetansedatabasen  
 

Det ble lagt frem et eksempel på en Excel-basert loggbok som ble godt mottatt, 
gitt noen små endringer. Det må bli prioritert å få laget en spek i samarbeid 
med NKF, og det endelige systemet må være fleksibelt mtp endringer slik at 
ikke Driv Digital må kontaktes for hver endring.  
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Sak 31/16 Økonomi 
 

Ramme på 300K vedtatt av NKF og DNT. NKF og DNT signaliserer samtidig 
at NF-styret bør se på alternative finansieringsordninger. Dette tar styret til 
etterretning.  

 
 
Sak 66/ 15 Evaluering av sentralt opptak gjennom godkjenningskomiteer 
 

Styret ble enige om å gå igjennom de ca. 10-11 tilbakemeldingene for sentralt 
opptak, og lage en kortfattet rapport med tilbakemelding til de som har sendt 
inn tilbakemelding.    
 
 

Sak 10/ 16 Revisjon av brestigen i Nasjonal standard 
 

Brekomiteen la før rådsmøtet i november frem et revisjonsforslag til brestigen i 
Nasjonal standard, og styret har uttrykt ønske om å involvere arrangørene i det 
videre arbeidet. Styret ser ikke at brekomitéen har konkludert helt angående 
videre arbeid/kontakt med arrangører, disse blir derfor etterlyst. 

 
 
Sak 89/ 15 Revisjon av standard, herunder klarere distinksjon mellom veilederkurs 

klatring lavland og høyfjell  
 
  Saken ble utsatt fra styremøte 1/2016 og 2/2016.  
 

Kan presisere i standarden hva som kreves dersom både høyfjell- og lavland 
arrangeres i samme veilederkurs, eventuelt metodekurs. Styret foreslår at 
Klatrekomiteen kommer med et forslag. 
 

 
Sak 32/ 16 Status fra skredkomiteen 
 

NF-styret har bedt Linda Hallandvik om å vurdere å erstatte Marit, ettersom 
Marit ønsker å fratre sitt verv i komiteen.  

 
 


