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Referat fra styremøte 6/2016 i Norsk Fjellsportforum 
14. desember 2016, kl. 18:30 – 21:00, telefon/skype 
 
Deltok: Einar Løken, Torbjørn Aass, Rune Hjelsvold, Linda Hallandvik, Jørgen Moland og 
Cathrine Lagerberg (sekretariat) 
   
  Møteleder: Einar Løken 
  Referent: Cathrine Lagerberg (red. Bodil Bay Schultz) 
 
Sak 63/ 16 Godkjenning av innkalling 
   

Godkjent. 
 
Sak 65/ 16 Godkjenning av referat fra styremøte  
   

Godkjent. 
   
Sak 65/ 16 Orienteringer fra sekretariatet 
 

Cathrine har siste arbeidsdag rundt 21. desember. Bodil er tilbake 2. januar.  
 
Sak 66/ 16 Godkjenningsarbeid 
 

Fjellorama gis godkjenning som NF-arrangør nivå 1 skred og nivå 1 klatring; 
for godkjenning på nivå 1 gjenstår en regodkjenning av instruktørstatus. 
  
Det er behov for å gjenoppta utsendelse av påminnelser til instruktører 
angående utløpende instruktørgodkjenning. Sekretariatet følger opp dette med 
NKF/brattkompetanse.no. 
 
Ordningen med godkjenningskomité for behandling av søknader i styret 
gjenopptas. Linda, Torbjørn og Odd Magne har samlet godkjenning på alle felt, 
og søknadene løftes opp til resten av styret ved behov. Sekretariatet følger opp 
komiteen i søknadsbehandlingen og styret orienteres på etterfølgende 
styremøte.  

 
 
Nye saker: 
 
Sak 67/16 Evaluering av Sikkerhetskonferansen og Rådsmøte 2016 
  

Rådsmøtet: 
  

§ Styret var fornøyd med diskusjonene på rådsmøtet. Ordningen med 
inngående drøftinger av de to sakene som ble løftet til diskusjon, og en 
raskere gjennomgang av de øvrige, tjente sin hensikt. 
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§ Styret gjennomgikk kommentarer til referatutkast. I sakspapirene til 
rådsmøtet manglet to sider i rapporten fra skredkomiteen, som legges 
ved publisert referat. 

 
§ Det må lages en rutine som sikrer at alle komitéer er representert på 

rådsmøtet. 
 

§ Videre arbeid med brestigen: Styret sender rådsmøtets kommentarer og 
innkomne svar på evalueringen til brekomiteen, slik at denne kan 
gjenoppta arbeidet med revisjon av standarden. 

 
§ Sekretariatet skal følge opp forespørselen om å samordne/synliggjøre 

en oversikt over kurs som tilbys av de enkelte NF-arrangørene. 
 
 Sikkerhetskonferansen 
 

Konferansens tema og foredrag bar preg av at NKF var arrangør. NF-styret 
pleier å ta et større programansvar, men er svært fornøyd med årets 
arrangement. Styret opplevde mange gode, relevante innlegg, i god tråd med 
NFs vedtekter. I forkant av konferansen var det noe usikkerhet omkring 
økonomien, og styret mottar gjerne en rapport med NKFs erfaringer og 
tilbakemeldinger. Det er aktuelt å utpeke en eller to ansvarlige (rundt første 
styremøte etter sommeren 2017) som skal ha fokus på neste konferanse i 2018.  

 
Sak 68/16 Godkjenning av referat fra Rådsmøtet 2016  

Referatet godkjennes av styret per mail og publiseres på nyåret. Svarfrist 2. 
januar. 

 
Sak 69/16 Forslag til lokasjon for Fjellsportkonferansen 2018 

NF-sekretariatet har fått en henvendelse fra en aktør som tilbyr å være vertskap 
for Fjellsportkonferansen/Sikkerhetskonferansen 2018, i Øystese i Hardanger. 
Styret synes dette er en positiv henvendelse og tar det til etterretning.  Temaet 
tas opp igjen på styremøtet etter sommeren 2017. 

 
 

Oppfølgingssaker: 
 
Sak 30/ 16 Klage på arrangør 

 
Klage på arrangør angående brudd på Nasjonal standard ved assistentpraksis 
under ikke-godkjent instruktør. Saken er diskutert, og NF ber styret i DNT 
fjellsport ta til etterretning at NF-godkjenningene, som er gitt til DNT fjellsport 
sentralt, må være sikkert forankret i alle de juridiske enhetene/gruppene i DNT 
fjellsport. Vedkommende som klagde inn saken må underrettes om at saken 
ikke fikk følgefeil. Jørgen følger opp med DNT fjellsport. 

 
Sak 34/ 16 Status fra klatrekomiteen 

Fjellkursledersøknaden er ferdig behandlet i styret og det er konkludert med at 
søker hadde mangler i turloggen sin. Søker er informert om avslag.  
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Erfaringen er strengere krav til dokumentasjon i første omgang når søknaden 
mottas/sendes og legges inn til vurdering til komiteen.  

 
Sak 41/ 16 Utskiftninger i fagkomiteen klatring 

Rober Caspersen har fratrådt klatrekomiteen. Styret har blitt enige om mulige 
kandidater til å erstatte ham.  

 
Sak 52/ 14 Kompetansedatabasen  

Orientering. NKF har behandlet budsjett for 2017, og satt av kr 100,000, - til 
videreutvikling av kompetansedatabasen i 2017. Dette forutsetter at DNT stiller 
med tilsvarende. Arbeidet vil gjenopptas på nyåret.  

 
Sak 48/16 Metodesettseminar Skredkomiteen  

Orientering. Skredkomiteen ønsket å arrangere et seminar for NF-arrangører på 
Finse i desember, for å diskutere valg av metoder til metodesett. Grunnet kort 
frist ble det for få deltakere til seminaret, og det er foreslått å invitere til nytt 
seminar på våren, antakelig siste halvdel av mai.    
 

Sak 66/ 15 Evaluering av sentralt opptak gjennom godkjenningskomiteer  
Styret la frem en anbefaling for Rådsmøtet etter tilbakemelding fra 8 
arrangører. Det er foreslått 1 års prøveordning. Styret kommer til å følge tett på 
alle arrangører, og dersom ordningen ikke fungerer vil man gå tilbake til 
ordinært sentralt opptak. Skredkomiteen ønsker å kunne godkjenne/behandle i 
etterkant i stedet for på forhånd. Retten til å klage på en avgjørelse må også bli 
synliggjort. Skal ordningen være lik for klatring og bre? Odd Magne jobber 
med forslaget som ble lagt frem og dette blir revidert etter innspill og 
kommentarer.  

 
Sak 61/ 16 Innspill fra DNT fjellsport til Rådsmøtet 

Det kom et innspill til Rådsmøtet fra styret i DNT fjellsport, men saken nådde 
ikke fristen til å inkluderes i sakslisten for 2016. Saken involverer flere 
komiteer og en eventuell endring av standarden. Saken blir sendt ut fra NF-
styret til komiteene for faglig vurdering, for eventuelt å innhente konkrete 
forslag til endring av standard.  
 

Sak 70/ 16 Status fra skredkomiteen 
Komiteen jobber med nyhetsbrevet med metodeanbefalinger, som er planlagt 
før jul. 

 
Sak 71/ 16 Status fra brekomiteen 

Det ble foreslått at hver komité får en frist for å komme med status og 
orienteringer noen dager før styremøte. Brekomiteen har kommet med ønske 
om tettere samarbeid mellom komiteene for å diskutere eventuelle utfordringer 
etc, for eksempel på et årlig møte. Muligvis kan skredseminaret, påtenkt i mai, 
være en slik møteplass, hvor en inkluderer en representant fra klatre- og 
brekomiteen? Eller skal det kalles inn til et felles/utvidet styremøte? Dette kan 
inngå og inkluderes i arbeidsplanen og i god tid før rådsmøtet. For eksempel 
første halvår/slutten av mai rundt seminar metodesett skred. Komiteene får en 
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forespørsel om de synes dette er interessant. 
 
Styret diskuterte om det skal stilles et krav til hver komité om å arrangere en 
årlig workshop, som i skredkomiteen, siden én representant i hver komité får 
dekket utgiftene sine ifbm. Skred-/Fjellsportkonferansen.  

 
Sak 72/ 16 Status fra klatrekomiteen 

Oppdatere loggbok på nettsiden med terrengtype i stedet for bratthet. 
 

Sak 73/ 16 Eventuelt  
En fjellsportgruppe i DNT ønsker å komme med en bekymringsmelding 
angående en-to arrangørene som mangler NF-sertifisering.  

 
Sak 74/ 16 Neste styremøte 

I neste styremøte skal arbeidsplanen for 2017 gjennomgås, samt saken fra DNT 
fjellsport om utvikling og revisjon av standard. Det er også diskutert å ha en 
mer jevnlig kommunikasjon med NORTIND enn kun det årlige styremøtet de 
ordinært er invitert til. 
 
Neste styremøte planlegges i februar. 


