Vår dato; 09.05.2016

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Medlemmer i NKF
Administrasjon i NKF

Protokoll til styremøte nr. 05-2016 Norges Klatreforbund.
Møtested

: Park Inn Gardermoen.

Møtestart
Møteslutt

: 9. Mai 2016 kl. 17.00
: 9. Mai 2016 kl. 20.30

Tilstede: Stein Tronstad, Rune Hjelsvold, Siw Ørnhaug, Caroline Bøe, Jonny
Grundeland, Marianne Norland, Odd Magne Øgreid.
Fra adm.: Nikolai Kolstad og Ragnhild Mizda
Forfall: Ole Morten Olsen og Karianne Kvernvik.

Sak 026 — 2016

Godkjenning av protokoll styremøte 04-2016

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 027 — 2016

Konstituering av styre og komiteer

Vedtak
Utdanningskomiteen gjenopprettes og de fem øvrige komiteene fra forrige periode
videreføres. Styremedlemmene fordeler ansvaret for å lede komiteene som følger
•

Anlegg (inne): Ole Morten Olsen

•

Barn, ungdom og klubbutvikling, BUK: Karianne Kvernvik (leder), Marianne Norland

•

Fjell: Jonny Grundeland

•

Konkurranse: Caroline Bøe

•

Sikkerhet: Odd Magne Øgreid

• Utdanning: Rune Hjelsvold

Karianne Kvernvik og Marianne Norland gjør en fordeling seg i mellom av
ansvarsområdene innenfor BUK; klubbtiltak, regional utvikling og inkludering. For
øvrig vil Siw Ørnhaug gå inn i utdanningskomiteen og Odd Magne Øgreid i
fjellkomiteen.
Spesielle saksansvar fordeles som følger:
•

Evalueringer: Rune Hjelsvold

• Informasjonsstrategi og nettsideutvikling: Siw Ørnhaug
•

Organisasjonsutvikling: Ole Morten Olsen

Komitelederne utarbeider forlag til mandat for sine respektive komiteer slik at de kan
behandles sammen med organisasjonshåndboka i styremøte

Sak 028 - 2016

Representanter til styret for Norsk fjellsportforum

Forslag til vedtak
Som NKFs representanter til styret for Norsk fjellsportforum utpekes lederne for
sikkerhetskomiteen og utdanningskomiteen.
Vedtak
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Rune Hjelsvold går dermed inn som ny NKF-representant til NF-styret, i tillegg til Odd
Magne Øgreid.
Kommende styremøter

• Dato for heldagsmøte: 13. juni, Oslo.
• Dato for styresamling: 1-2 Oktober. Caroline ser på aktuelle steder for
samlingen.

I nformasjonssaker

• Årsmøte i Norsk Friluftsliv: NKF stiller med to representanter, Jonny
Grundeland og Odd Magne Øgreid. Styremedlemmer oppfordres til å
lese gjennom sakspapirene samt komme med innspill hvis aktuelt.
• Eventuell proxystemme til IFSCs europeiske møte i slutten av mai: Niels
Staun, Dansk klatreforbund, kan forvalte NKFs stemme på møtet.
Hovedsaken for NKF er å få endret konkurransereglementet slik at det

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

blir mulig å stille med lagledere og støttepersonale som har utenlandske
statsborgerskap
Ledermøte NIF 2016: Stein Tronstad og Johanna Solberg deltar.
Landskonferanse for friluftsliv 11-12 Juni: Marianne Norland deltar.
Nasjonal konkurranse for personer med funksjonsnedsettelse 27-29 Mai:
Stein Tronstad er tilstede lørdag 28. juni.
Støtte til regionale samlinger: Fjellkomiteen, Siw og Ragnhild i adm. lager
et forslag til retningslinjer for støtte til regionale samlinger.
Junimøtet: Styremøtet i juni har hovedfokus på revidering av
organisasjonshåndbok og handlingsplan.
Strategiplan oppdateres etter tinget i Bergen. Kun små endringer ble
vedtatt.
Driv sammen med komiteen til nye nettsider jobber videre med nye
nettsider. Det er et ønske om at det legges fram et forslag til hjemmeside
på junimøte. Stoffet som ligger på gammel side må gjennomgås og
revideres. Det bør diskuteres om det skal være en webredaktør på ny
hjemmeside. Hvis siden skal være oppdatert og informasjon skal komme
fort ut bør man ha en person med tid til å gjøre dette.
Det kom opp et ønske fra flere klubber under tinget angående
samordnet rapportering, noen klubber mener systemet til NIF ikke er
optimalt i forhold til klatreklubber. Siw undersøker med NIF-support
hvilke løsninger som er mulig. Hun tar i tillegg kontakt med Arve Klev i OK
som har vært gjennom en slik prosess med klubben.
Det er et ønske om å evaluere konkurranser, dette ble gjort for noen år
siden. Evalueringskomiteen ser på ulike forslag og diskuterer hvordan
man skal gå fram for at flere svarer på slike evalueringer.
Ordningene for å søke støtte til arrangementer og annet fra NKF må
gjennomgås. Det samme gjelder avlønning av engasjerte i forbindelse
med samlinger og lignende. Administrasjonen følger opp.

I nformasjon fra komiteene:
Anlegg inne:

- Stein Tronstad refererte i Ole Mortens fravær. Trondheim KK ønsker å få
bygd vegg i Trondheim Spektrum og har fått støtte fra oss i eget brev til
Trondheim kommune.
- Tromsø KK har fått tilbud fra 4 aktører på bygging av vegg.
BUK:
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- Marianne Norland refererte i Kariannes fravær. Marianne og Karianne
følger opp arbeidsfordeling samt saken om klubbtiltak.
Fjellkomite:
- Komiteen vil arbeide med inngrepssaker, adkomstsaker, anlegg ute,
herreløse felt. Komiteen vil også fungere som faglig organ for
anleggstiltak ute, mens behandling av søknader om slike tiltak gjøres av
administrasjonen.
Fjellsamlingen er avlyst på grunn av mangel på instruktører. Samlingen
utsettes til senere tidspunkt. Det bør diskuteres samarbeid med DNT og
NTK om slike samlinger.
Svært få søker midler gjennom fjellfondet. Det er ønskelig at rapporter
om bruk av tildelte midler legge ut på nett. Fjeilkomiteen får i oppgave å
vurdere hvordan midlene kan utnyttes på en bedre måte.
Via Ferrata på Hornelen, det er ønskelig å få inn oversikt over rutene som
går på feltet og om evt. noen vil komme i konflikt med Via Ferrata. Jonny
avklarer med Lars Ole om hvem som gjør hva i saken.
Konkurranse:
Lars Ole har hatt samling med rekruttene.
- Norge stilte med deltagere i EYC, norsk 6. og 14. plass.
Caroline følger opp noen av Lars Ole sine oppgaver når han slutter, andre
oppgaver fordeles på adm.
- Caroline refererte kort rundt status juniorlandslagstrener.
- Det lages et forslag til strategi angående konkurranse. Forslaget skrives
på engelsk slik at Nicolas får full forståelse av dokumentet. Forslaget
oversettes til norsk når det er vedtatt.
Representasjonstøy, noen utøvere har stilt på konkurranse uten offisielt
tøy, advarsel er gitt.
Det er søkt om norsk statsborgerskap for utøver som er aktuell for
internasjonale mesterskap.
Sikkerhet:
Sendt ny artikkel til Sikre sider.
- Odd Magne har skrevet en ulykkesrapport fra inneulykke i Orkanger.
N ytt medlem i sikkerhetskomiteen, Sindre Haslene-Hox.
- Arrangementskomiteen til sikkerhetsseminaret 2016 skal utarbeide
program når foredragsholdere er booket.
Utdanning:
- Komiteen er gjenopprettet ved konstitueringen i dag og skal bestå av fire
medlemmer.
- Sikringskortet vil bli liggende under utdanningskomiteen.
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