REFERAT
NORGES KLATREFORBUNDS TING
19.-20. APRIL 2008
Norges Klatreforbund arrangerte ordinært ting 19.-20. april 2008 på Studenter Hytta i
Oslo. Tinget vart satt lørdag 19. april kl. 11:00 og avslutta søndag 20. april kl. 16:00.
Det var møtt frem 42 personer til NKFs sjuende ting.

SAK 1

Godkjenning av de fremmøtte representantene

Det var opprop på de frammøtte representantene og følgende ble godkjente av tinget
til å ha tale-, forslags- og stemmerett.
Frå styret:
1. Lars Christian Stendal Bergen Klatreklubb
Leder
2. Christopher Brodersen Tromsø Klatreklubb
Nestleder
3. Stein Tronstad
Tromsø Klatreklubb
Styremedlem
4. Leif Landsverk
Kolsås Klatreklubb
Styremedlem
5. Sofie Haughom
Narvik Klatreklubb
Styremedlem
6. Iver Martens
Tromsø Klatreklubb
Styremedlem
7. Geir Grimeland, Notodden Klatreklubb var vararepresentant for
styremedlem Monica Vaksdal, Bratte Rogalands Venner.
Fra klubbene:
8. Kongsberg Klatreklubb, Bjørn Balle
9. Kolsås Klatreklubb, Bjørn Sekkeseter
10. Kolsås Klatreklubb, Silje Hollås
11. Haugaland Klatrelag, Kristine Østensvik
12. Norsk Skialpinisme, Jon Tveit
13. Larvik Klatreforening, Jon Thorstein
14. Eidsvoll Klatreklubb, Thomas Pedersen
15. Bodø Klatreklubb, Elin Juvik Lie
16. Bergen Klatreklubb, Gunnar Karlsen
17. Bergen Klatreklubb, Ingunn Stubhaug
18. Gjøvik Klatreklubb, Rune Hjelsvold
19. Tromsø Klatreklubb, Arild Øverum
20. Tromsø Klatreklubb, Berit Berg
21.Kongsvinger Klatreklubb, Rein Jhar
22.Romsdalen Tindegruppe, Mette Rye
23.NTNUI Tindegruppa, Karsten Haugen
24.Bratte Rogalands Venner, Lars Gjerdåker
25.Hamarøy Klatreklubb, Knut Høyvaag
26.Klatregruppa i Bø, Erlend Valle
27.Oslo Klatreklubb, Silja Mustaparta
28.Oslo Klatreklubb, Dag Cappelen
29.Rælingen Klatreklubb, Veronica Wagelid
30.Florø Klatreklubb, Sissel Strømmen
I alt 30 med stemmerett.
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Følgende ble av tinget godkjente til å ha tale- og forslagsrett:
Valkomiteen
Gisle Andersen
Innstilt fra valgkomiteen
Anne Fyhn
Fungerende generalsekretær
Linett Eriksen
Generalsekretær ( permisjon )
Siri Drageset
I alt 4 med tale- og forslagsrett.
Følgende deltok på tinget som observatører:
Oslo Klatreklubb
Einar Landmark
Kolsås Klatreklubb
Kjartan Askim
Daglig leder Kolsås Klatreklubb
Karl JakobTholfsen
Utviklingskonsulent NKF
Danske Klatreforbundet
FRIFO

Bjørg Liljedal
Niels Staun
Tone Israelsen

I alt 6 med observasjonsrett

Sak 2

Godkjenning av saksliste og forretningsorden

Vedtak:
Den utsendte sakslisten og forretningsorden ble godkjent.

Sak 3

Valg av ordstyrer, sekretær, redaksjonskomité og
representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:
Til å ivareta tingets ulike funksjoner ble følgende enstemmig vedtatt:
Ordstyrar:
Sekretær:
Redaksjonskomité:
Underskrive protokollen:

Christopher Brodersen og Erlend Valle
Linett Eriksen og Bjørg Liljedal
Geir Grimeland, Mette Rye og Bjørn Sekkesæter
Dag Cappelen og Ingunn Stubhaug

Tellekorps:

Kjartan Askim, Einar Landmark, Runar Carlsen, Karl
Jakob Tholfsen og Bjørg Liljedal
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Sak 4

Behandling av årsrapport for tingperioden 2006-2008

Styrets årsmelding ble gjennomgått av leder i NKF, Lars Christian Stendal. Stendal
poengterte det arbeidet som er lagt ned av styret og administrasjonen. Det blir lagt
ned mye frivillig arbeid i styret, mellom styremøtene, og styrets varamedlemmer
møter til hvert styremøte og har egne ansvarsområde. Stendal hadde en
gjennomgang av NKF sine mål og visjoner.
Klatring for både gamle og unge - nye holdninger.
Det har skjedd en stor endring i medlemstal og økning i antall aktive i NKF.
Det har vært en vekst av klubber på 19 % i hvert av de to siste tingperiodene.
Medlemmsmassen har vokst frå 7.200 i 2004 til 11.300 i 2008 dvs en vekst på 18 %.
Stendal pressierte at veksten i NKF gjør at klatringen får en større medlemmsmasse
med større og mer robuste klubb miljøer. De som vil, skal kunne drive med klatring.
For NKF har det vært viktig å ha en solid økonomi, i 2008 sitter NKF med en
egenkapital på 1.624.849, -. Dette er en sikkerhet for å tåle nedgangstider spesielt
siden NKF har ansvar for en administrasjon.
Styret har bestått av leder, nestleder, fem styremedlemmer og to vara. I 2006 ble det
gjennomført 7 styremøter, en styresamling – 50 saker ble behandlet. I 2007
gjennomørte NKF 7 styremøter, en styresamling og 68 saker behandlet.
NKF er en frivillig organisasjon som forvalter 4 millioner, må levere profesjonelle
resultater for 11.000 medlemmer, 175 klubber og støtte opp om de ansatte. Dette
betyr at NKF har ett svært arbeidende styre.
Styrets har arbeidet todelt; tradisjonelt styrearbeid og ordinært arbeid i komiteer eller
som komitemedlemmer. Styret har vært enige, men med høyde for diskusjon. Det har
vært en avstemming i tingperioden.
Styret og administrasjonen jobber fremdeles med NKFs hovudmål som retningssnor;
”I 2010 skal NKF oppfattas som ein uvurderleg støtteorganisasjon for alle klatrar i
Norge”.
Fokuset må være lokalt fordi det er der medlemmene er. Ressursene må gå der de
trengs mest og der de gir størst nytte.
Regnskapsresultater i tingperioden var i 2006 ett overskudd på 348.288, - i 2007 var
overskuddet på 1.210, -.
NKF har stått fremfor en stor økonomisk utfordring ved at automatinntektene nå er
borte. Det har blitt gitt noe kompensasjon men det vil frå falle i 2008.
Rammetilskuddet frå NIF vil ligge på same nivå som det har gjort.
Klubbutviklingsmidlene og andre prosjektmidler vil bli en svært viktig innstekstkilde
for NKF de neste årene.
Det er fortsatt en utfordring å få tak i sponsorinntekter. Den nye flerforbundsavtalen
som NKF vil generere både direkte penger men også andre avtaler.
Administrasjon. Siri Drageset gikk ut i svangerskaps permisjon i mai 2007. Som vikar
har Linett Eriksen fungert som generalsekretaæt. Bjørg Liljedal har jobbet som
utviklingskonsulent hele tingperioden. Alle har gjort en kjempejobb for NKF.
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Hovedoppgåver denne tingperioden har være:
Bratt kort – en betydelig vekst av utsendte kort. Kvalitetssikring.
HMS – NKF er i ferd med å utarbeide maler og rettningslinjer for
risikoanslyser.
Nettsida – jobbar stadig for at denne skal bli en mer attraktiv side for klatrere.
NKF har fremdelses et betydelig forbedringspotensiale når det gjelder
nettsiden.
Utdanning – det er lagt ned betydelig arbeid i komiteen for å få unna etterslep
og oppdatere kursstandarene.
Klubbutvikling – har vært eit av NKF hovudprosjekt dei siste to åra og har gitt
NKF mye tilbake med tanke på service, nærhet og sikkerhet ut til klubbene.
Vesentlig del av NIF`s tilskudd til NKF tar utgangspunkt i forbundets vilje til å
atse på de lokale miljøene gjennom klubbutvikling.
Landslagsgruppa – har blitt reorganisert med delt ansvar for Norgescup og for
landslag.
Anleggsutvikling – Rebolteprosjektet i Oslo er blitt fullført. Det blir i snitt
besvart 3-5 henvendelser ang anlegg på NKF kontoret hver uke.
Sikkerhet – registrering av ulykker på nettet, siden har blitt utarbeidet.
Inkludering – fleire klubber har tatt ansvar for flerkulturelle og
funksjonshemmede denne tingperioden.
Samfunnsansvar – NKF jobbar mykje med det å ta eit samfunnsansvar.
Noen viktige tall:
Årstall:
2005
Antall klubber
145
Medlemmer
9.600
Kompetansegivende kurs
Instruktører
Andre kurs eks ruteskruerkurs
Samlingar i regi av NKF
Antall klubber der forbundet har hatt samlingar kurs
Bratt kort, utsendt

2006
171
10.680
25
135
12
10
44
4.747

2007
175
11.300
23
115
28
16
67
8.160

Oppsummert har NKF denne tingperioden fått fleire nye klubber, mange fleire
medlemmer, langt betre økonomi og økt aktiviteten mot og i klubbene betydelig.

Komiteene sine årsmeldinger
Sikkerhets komiteen
Presentert av leder for komiteen Stein Tronstad
Rapportsystemet for klatreulykker:
Systemet har nå eksistert på internett i10 år (og i papirform før det), og gir fortsatt et
omfattende og uvurderlig tilfang av kunnskap om årsaker, omstendigheter og
mønstre ved de klatreulykkene som faktisk skjer. Dette er det viktigste grunnlaget vi
har for å kunne forebygge dem.
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Oppfølging av rapportsystemet er derfor prioritert høyt. Direkte og rask respons til
brukerne er viktig, og alle innkomne rapporter blir fulgt opp og publisert så raskt som
mulig, med direkte tilbakemelding til de som rapporterer. Vi legger vekt på at
brukerne selv skal oppleve systemet som nyttig.
Den viktigste nytten av rapportsystemet ligger likevel i å kunne trekke ut kunnskap
om hvorfor klatreulykker skjer, og å formidle denne kunnskapen tilbake til klatrerne.
Ulykkesdatabasen er i seg selv en viktig kilde.
Selve rapportsystemet på www.klatring.no fikk en oppgradering i 2007. Brukerne har
nå fått større muligheter til å hente ut mer relevant og bedre sortert informasjon fra
ulykkesdatabasen (http://www.klatring.no/sikkerhet/pages/rapportOff.asp). Dette er
blitt viktig nå som samlet antall ulykker i databasen overstiger 350.
Det er registrert 82 klatreulykker i 2006 og 2007. Ingen personer er omkommet i
forbindelse med klatring i Norge, men to norske klatrere omkom i Spania i november
2007. Den tragiske ulykken til tross er vi fortsatt inne i en klart synkende tendens i
tallet på dødsulykker i norsk klatring. Antall dødsfall har gått betydelig ned de siste 56 årene sammenliknet med nivået på 1990-tallet, noe som selvsagt er svært gledelig.
Det totale antallet rapporterte klatreulykker og –uhell holder seg derimot
overraskende konstant – de siste 4 årene på 41 til 43 hendelser pr år. Også
fordelingen mellom ulykker innendørs, på klatreklipper og i fjellterreng holder seg
ganske stabil.
Siden rapporteringen er frivillig og anonym, vet vi lite om hvordan dette gjenspeiler
den reelle ulykkesutviklingen – men har grunn til å tro at vi i hvert fall ikke har noen
vekst i antallet alvorlige skadehendelser. Dette må ses i forhold til en stadig økende
klatreaktivitet over hele landet, særlig innendørs og på bolteklipper.
Stein Tronstad viste en kort film samt oversikt over de 12 vanligste tabbene som
fører til ulykker i klatreveggen.
HMS
Presentert av prosjektleder Sofie Haughom
Bakgrunnen for at det ble satt i gang ett arbeid rundt HMS er økt fokus på
produktkontrolloven – forskrifter om systematisk Helse-Miljø pg Sikkerhetsarbeid.
For klubbene kan HMS virke som mye arbeid – NKF håper en mal kan gjøre arbeidt
lettere. En kan spørre seg om klubbene trenger HMS? Svaret er JA. Selv om
klubbene tilbyr aktivitet gratis er det viktig å ha sett på muligeheten for at klubben kan
bli siktet ved ulykker. For å unngå dette er det viktig å ha en HMS plan på den
aktiviteten klubben utfører.
Haughom refererte til konkret sak rundt Juvvandring/rappelering. Her ble ansvarlig
dømt for forsettelig drap.
En skal ikke oppildne til skremmselsproppaganda men sikker klatring og glede bør
være motivasjon for å legge ned litt arbeid rundt HMS i klubbene.
Haughom viste deler av HMS nett utgaven. NKF vil lage ett enkel men nyttig verktøy
innen HMS som klubbene får tilgang til.
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Komentarer HMS:
Berit Nesheim: Tromsø har laget ett eget skjema i forhold til HMS. Bra at det kommer
ett reskap innen HMS
Mette Rye: Takk for presentasjonene, spesielt til Geir og utdanning/skole.
HMS – bruke ressursene med klatrere i offshor!! Sikkerhet er viktig arbeid.
Sofie Haughom: Viktig å spille på offshor. Mye er frå Sofie – jobben + narvik arbeidet.
Så enkelt så mulig.
Konkurranse komiteen
Presentert av leder for komiteen, Christopher Brodersen
Komiteen består av leder Christopher Brodersen, for NKF Siri Drageset frem til mai
2007, Linett Eriksen fra mai 2007
Landslagstrener, Peter Bosma
Koordinator landslag, Ole Morten Olsen
Koordinator for rekruttgruppa, Ole Karsten Birkeland til desember 2007
Koordinator for rekruttgruppa, Erik Assum fra februar 2008
.
Koordinator for rekruttgruppa, Marianne B Brodersen fra april 2008
.
Runar Carlsen har fungert som konkurransekoordinator (NC/NM/Nordisk.)
Oppgavene til KONK har i denne tingperioden bestått av; drifte landslaget, sikkre
rekrutering, arrangere NC/NM og evt internasjonale stevner, sikre samarbeidet med
relevante NKF komiteer og kontakt med klubbene.
Det har vært en kuts endring innen konkurranse satsningen i NKF. Landslaget består
av mange ungdommer, noe som betyr ekstra oppfølging. Det har blitt brukt meir
penger på lønnede trenere og mye ressurser fra administrasjonen.
Vi har ett svært godt landslag noe som krever proffesjonalitet.
Rekruttgruppen har vært ett sattsningsfelt denne tingperioden. Det kreves enda betre
samarbeid mellom NKF og moder klubben, både trenings messig men også
økonomisk støtte frå lokal miljøet til utøverene.
Det har vært krevende å arrangert såpass mange norges cup konkurranser som vi
har gjort disse to årene. Her har Runar Carlsen gjort en svært god jobb som
koordinator.
Pluss og minus innen konkurranse satsningen til NKF:
Pluss:
• Gjennomsnittsalder i LG under 18 år
• Gode resultat internasjonalt
• God landslagstrener
• God geografisk spredning
• Sterk økning i antall unge klatrere over hele landet
• Gode regionkonkurranser
• Økende deltakelse i NC og NM
Minus:
• For få gode trenere
• For få store anlegg i midt og nord Norge
• For ujevn interesse fra morklubbene i oppfølging av sine LG medlemmer
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Kommentarer:
Christopher Brodersen: Innhentet av vår egen suksess. Dilemma ang økte kostnader.
Innvolverer landslag og NC. Har prøvd hardt – leid inn ressurser, Runar Carlsen,
ruteskruere.Ikke klart å løse ut frivillige ressurser – over tid. Større konkurranser.
Gisle Andersen: Skjønner proffesjonalisering ang landslag. Men i forhold til NC, viktig
å spille på lokale ressurser.
Christopher Brodersen: NC er store arrangementer hvor det stilles krav til effektiv og
proffesjonell organisering og gjennomføring. Å oppdrive frivillighet og bistå med
opplæring i over 4 konkurranser årlig krever mye tid og krefter. Ved betalt
kompetanse får man forutsigbarhet og kan kreve resultater tilbake.
Lars Chr. Stendal. : Økt fokus på etablering av regionale cuper. Et av
arrangementene i de lokale cupene kan være en NC og på denne måten få bygd opp
kompetanse og få økt oppslutning rundt deltakelse i NC.
Berit Nesheim: Betre å være rekrutt en på B-lag.
Lars Gjerdåker: Honør til styre. Opprett holde konkurranse, men faren ved
proffesjonelt mister eigerskapet til arrangementet.
Utdanningskomiteen
Presentert av leder for komiteen, Geir Grimeland
Komiteen har i løpet av tingperioden hat noen utskiftninger. Disse har meir eller
mindre deltatt i komiteearbeidet:
Geir Grimeland, Notodden, Hans Petter Håkonsen, Røyken, Nils Rune Birkeland,
Kristiansand,Ole Karsten Birkeland, Sogndal, Bjørn Balle, Kongsberg, Are Mellem,
Tromsø, Kjetil Leknes, Ålesund, Monica Jill Vaksdal, Stavanger og fra
administrasjon: Linett Eriksen
Arbeidsoppgåvene i tingperioden har vært;
• Videreutvikling av trenerstigen
• Trener 1+2 Fjell seminar
• Trener 2 Sport seminar
• Tilby og avholde kurs (T1S og T1F kurs)
• Godkjenne kandidater til kurs
• Håndtere regodkjennings-rutiner for alle nivåer
• Implementere metodesettet
• Videreutvikle kursmateriell
Innenfor trenerstigen er det lagt ned mye arbeid fra komiteen. Ny trener 1 Sport har
blitt implementert. Av nye kurs og trener maler har det blitt utviklet; Instruktør,
klatreklippe bolt, Grunnkurs, klatreklippe bolt og pilotprosjekter for nytt rutesetterkurs
gjennomført.
Innen Trener Fjell har det blitt gjennomført T1+2 fjel seminar på Rjukan, her er det
klaget en grundig rapport. Det har blitt laget en standar for isklatreinstruktør
utdanning, standar for nybegynner og videregåendekurs i isklatring etter pilotprosjekt.
T1 Fjell er blitt justert i forhold til NF standaren.
Av andre arbeidsoppgaver har regodkjenningsrutiner blitt implementert. Ikkekvalisiserende kurs er under arbeid; boltestandar, rutesetterkurs, buldring og
teknikkurs.
Utd. komiteen ser kontinuerlig på utdanningsstigens helhet, behov for å legge
til/endre kurs for å møte behovene i klatrenorge.
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Klatring i skolen er ett prosjekt som er i utvikling i NKF. I denne tingperioden har det
blitt jobbet med kurskonsept på buldring rettet mot lærere, pilotkurs i buldring inne,
artikkel, ”Buldrestjerna”, Pedagogisk film for buldring inne og bok ”klatring med barn”.
Det må også nevnes at utdanningskomiteen har ett godt samarbeid med NF for å
samkjøre kurs standaren i noreg.
Det kom ingen kommentarar frå salen til utdanningskomiteen.
Geir Grimeland: T1 Fjell, er delt opp i metode og veileder del - justering for å ha
same standar som NF. Målsetingen er å holde seg til opplæring av instruktølrer.
Ny form, aktivere T2 fjell basen – ved å hente inn disse instruktørene, vitalisere –
utfordre disse.
Linett Eriksen: Rapporten frå Rjukan DBS – er gjort en jobb på dette .
Stein Tronstad: Instruktør standaren – T1 Fjell – ledd i en lang utviklingskjede. Startet
med en muntlig norm fra 60 tallet. 90 – nedfelt i NF.
1999 NKF – videre utvikle. Metode fokus.
Veileder kurset – meir nytt. Praktisk.
Sikkerhetsanalyse er blitt brakt mer på banen.
Anleggskomiteen
Presentert av Leif Landsverk
Komiteen har bestått av Christopher Brodersen som har hatt ansvaret for anlegg
inne. Leif Landsverk har hatt ansvar for anlegg ute. Sammen har de hatt oppfølging
av Kirke og kulturdepartementet på anlegg. Samarbeidet med KKD har åpnet nye
dører for uvikling og bygging av anlegg. NKF skal være ein høringspart ved bygging
av større vegger. Det er minst tre-fire telefon i uka fra personer som trenger hjelp i
forhold til bygging av innendørsvegg. Det lønner seg å ta kontakt med forbundet tidlig
i prosessen. Utviklinga de siste årene er positiv i forhold til større anlegg ute i hele
Noreg som kan brukes i nasjonale arrangement men også vegger med internasjonal
standar.
NKF har ein database på nettsida, her kan alle legge inn/fylle på med informasjon om
vegger, ruter ute, klubbinformasjon, etc
Det har vært store utfordringer ang. anlegg ute med mange tunge saker både på
adkomst og rettigheter. NKF må ta disse tunge sakene sammen med klubbene.
Kommentarer:
Det kom ingen kommentarar frå salen til anleggskomiteen.
Klubbutviklingskomiteen
Presentert av Iver Martens
Dette har vært første tingperioden med egen klubbutviklingskomite.
Klubbutvikling har vært en av NKF sine hovud arbeids områder. NIF har fordelt
øremerkede midler ( Post 3 ) som skal gå til barn- og unge mellom 6 – 19 år. Disse
midlene har vært hoved kilden til den aktiviteten komiteen har gjennomført.
Aktiviteten har vært fordelt på tre hovud områder med følgende punkter som harvært
sattsnings felter;
1.Trener- og lederutvikling. Flere trenere og instruktører på klubbnivå, oppfordre
jenter til å ta høyere utdanning, motivere klubbene for samarbeid og videreutvikle
kurs og litteratur
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2. Aktivitetsutvikling. Legge til rette slik at mange får prøve klatring på ein sikker
måte, samlingar, stadig påfyll til klubbene i form av kurs og happenings, skape
møteplasser for klubber og bidra til økt egenaktivitet og gi funksjonshemma mulighet
til klatring.
3. Klubb- og organisasjonsutvikling. Legge til rette for klubbene, lokale
klubbutviklere og klubbsamling for ledere, instruktører, etc.
For å kunne gjennomføre denne aktiviteten har komiteen jobbet hardt for å få
klubbutviklere. Hele landet er pr. dags dato dekket opp av klubbutviklere som bistår
klubbene med daglig drift, kursing og aktiviteter. Alle klubber har pr. i dag mulighet til
2 gratis besøk årlig fra NKF.
I tingperioden har følende arbeidet som klubbutviklere for NKF:
Thomas Horgen, Iver Marens, Marianne Blom Brodersen, Frank Have Olesen, Jonny
Grundeland, Runar Carlsen, Espen Samuelsen og sivilarbeider Anders Laksfors.
Utfordring for klubbutvikling har vært; innkjøringsperiode i styret, nye fjes og
kontinuitet og endrede ønsker og behover i nye og dynamiske klatreklubber.
Jenter i Fokus, presentert av Linett Eriksen
Prosjektet har vært en del av post 3 + midler fra FRIFO. Andelen av jenter i
klatresporten har vært økende de siste årene viser tallene fra kompetansedatabasen
men en ser at andelen kvinnelige klatreinstruktører er lav.
For å sette fokus på kvinnelige instruktører har NKF gjennom Jenter i Fokus gjort
ulike tiltak:
- Støtte til høyere utdannelse for jenter
- Økt fokus på å benytte kvinnelige instruktører.
- Samlinger med tilbud om kompetanseheving (Alpin Jentesamling)
- Fokus på kvinner i komiteer, verv i styrer, dommerpanel samt kvinnelige
klubbutviklere.
- Lik kjønnsfordeling på landslag og i rekruttlag.
- Ca 50/50 bilder av jenter og gutter på nettet.
Klubbutviklings film fra aktivitet gjennomført i Trosvikbukt Klatreklubb ble vist.
Kommentarer:
Berit Nesheim: Klubbutvikling har ført til stor vekst i nord – stor trøkk på klubbene.
Sosialt viktighet!
Rune Hjelsvold Fått veldig nytte av klubbutvikling. Anlegg og instruktør.
Gisle Andersen: Fin oppsummering – spesielt rundt Post 3.
Berit Nesheim: Fremmedkulturelle endres til flerkulturelle.
Vedtak:
Styret og komiteene sine rapporter, med innkomende kommentarer av tinget,
enstemmig vedtatt.
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Sak 5

Behandling av forbundets regnskap for 2006 og 2007 i
revidert stand.

Linett Eriksen, fungerende generalsekretær gikk gjennom regnskapet for 2006 og
2007.
Regnskapet og kommentarer fra kontrollkomiteen hadde tingdelegatene hatt tilgang
på fra saksdokumentene ble sendt ut, revisjonsberetningen ble lagt ved tingpapirene
som ble delt ut på tinget.
Hovedpostene ble gjennomgått med merknader på konkurransebudsjettet.
NKFs reviderte regnskaper viser et overskudd i 2006 på kr 348 288,- og et overskudd
i 2007 på 1 210,- kr. I juli 2007 falt inntektene fra spilleautomatene bort. NKFs
egenkapital er nå på 1 1624 859.
Kommentarer:
Gisle Andersen: Antyder at styret har manglende kontroll på konkurransekomiteeposten for 2007.
Linett Eriksen: Mot budsjettet for 2007 ble det avholdt to ekstra konkurranser i 2007,
de økonomiske rammene og avtalene mellom arrangørene led av at
generalsekretæren gikk ut i permisjon og fungerende generalsekretær tok over hvor
avtalene ikke var helt klare.
Leif Landsverk: Se på muligehtene for sponsorinntekter og hvilke rettigheter NKF har
i forhold til arrangement.
Gisle Andersen. Økning av utgiftene i konkurransekomiteen er styrets ansvar.
Vedtak:
Regnskapet for 2006 og 2007 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6

Behandling av innkomne forslag

Det var kommet inn to forslag – begge forslagene kom fra Hammerfest Klatreklubb.
Det var ingen fra Hammerfest Klatreklubb tilstede på tinget, styremedlem Iver
Martens presenterte begge forslagene.
Forslag 1:
Innføre et prinsipp om likestilling i NKFs styre.
NIFs forslag til lovnorm for klubber bes tas til etterretning og implementerer
denne i NKFs Lover.
Kommentarer:
Lars Chr. Stendal: Informerte om pågående revidering av lovene.
Tone Isaksen: Frifo ikkje med i NKF sine lover – ber det nye styre ta med seg dette.
Berit Nesheim: NIF sine lover står over NKF sine lover.
Christopher Brodersen: NKF var usikre, Hammerfest sitt forslag vil fremme NIF sin
kjønns fokus.
Rein Jhar: Basis lov normen, intensjonen er en ting. Hensiktsmessig er viktig.
Bjørn Sekkeseter: Verd å merke seg ang valgkomiteen. Vanskelig for komiteen.
Praktisk for oss.Leder og nest leder kvinner sist, menn nå.
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Gunnar Karlsen: Enig med Kolsås. Vi kan ikkje se oss råd til slike begrensninger –
unødvendige vansker for valgkomiteen.
Rein Jhar: Bra start med dette forslaget. Lettere føring.
Mette Rye: Ser ikkje helt problemet. Burde være greitt å gjennomføre.
Ingunn Stubhaug: Velge styre med personer som er kvalifisert. Ikke pga kjønn.
Ikke sette slike føringer.
Leif Landsverk: Har sympati for tankegangen. Men ikke som en plikt. Må overtale folk
som ikkje vil.
Erlend Valle: Alle er enige om at tanken er fin, men vanskelig å gjennomføre.
Vedtak:
Forslaget ble nedstemt med 3 mot 24 stemmer.
Forslag 2:
Formalisere og gjøre klubbutviklings-prosjektet til en permanent ordning.
Hvorfor:
Kunne tilby et godt og sikkert inneklatremiljø.
Sikre at styrene i klubbene med innevegger får god og bred kompetanse på
sikkerhet inne.
Drive en godt organisert klubb.
Kommentarer:
Lars Chr. Stendal: Det står i våre lover at klubbutvikling skal prioriteres.
Gunnar Karlsen: Var ikkje klar over at dette var ett lovforslag.
Stein Tronstad: Forslaget til Hammerfest Klatreklubb blir tatt vare på i § 15, men
forslaget kan legges ved protokollen.
Vedtak:
Forslaget enstemmig nedstemt.
Forslaget til Stein Tronstad ble enstemmig vedtatt.
Ekstra lovendrings forslag:
I gjeldene lover for NKF § 8 står det:
”Tinget innkalles av styret med minst 2 -to- måneders skriftlig varsel, direkte til de
representasjonsberettigede organisasjonsledd (jmf. §9). Forslag som ønskes
behandlet på tinget må være sendt styret senest 4 -fire- uker før tinget. Fullstendig
saksliste og andre saksdokumenter må være sendt ut til kretser og lag minst 2 -touker før tinget.”
Styret i NKF ber tinget om lovendring slik at tingpapirene kan sendes klubbene
elektronisk og legges ut på NKF sin hjemmeside. De som ber om sakspapirene i
papir versjon får dette tilsendt.
Dette for å spare miljøet og spare administrasjonen for ekstra arbeid.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Kontingenfastsettelse:
Forslag fra styret om opprettholdelse av kontingent satser i kommende tingperiode:
O - 50 medlemmer: 750, 51 - 100 medlemmer: 1.000, 101 – 200 medlemmer: 2.000, 201 pluss medlemmer: 3.500, Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Skibestigning:
Skibestigning er en gren under Norges Klatreforbund som følge av at den hører
internasjonalt under UIAA.
Jon Tveit ble bed om å orientere tinget om hvordan skibestigning blir gjennomført
som konkurranse og organisasjonsmessig.
Sammen med Jon Tveit var også skibestiger …..
Kommentarer:
Lars Christian Stendal: Ett eget kapittel om skibestigning legges inn i
handlingsplanen for 2008 - 2010
Christopher Brodersen: Hvordan skal Klatre Forbundet forholde seg til skibestigning
videre?
Leif Landsverk: Kan NKF være ett hjem for denne grenen?
Skibestigning har kultur og bredde internasjonalt.
Vil skibestignig spisse seg mot konkurranse? Eller favne bredden?
Gunnar Karlsen: Ingen ting i tingrapporten, hvor mange utøvere og klubber?
Mette Rye: Lurer på det samme ang topp kontra beredde som Leif Landsverk.
Kjenner miljøet godt.
I Romsdalen er det mange ivrige på skibestigning? En enorm vekst de siste årene.
Jon Tveit: Er i gang med bygging av rekruttering. Utstyr som kan lånes ut på
konkurranse.Skal få opp bredden, tur klasse under Norges cupen. Skialpenisme for
alle.
Christopher Brodersen informerte om to ulike skisser:
1: Ikke være organisert under NKF.
2: Være med på lik linje med klatring, med det som ligger under dette.
Kommentarer:
Lars Chr. Stendal: Skialpenistene går inn i klatreklubber. Få ansvars området i styre.
Alpine aktiviteter er blitt stemt inn i som en aktivitet NKF skal jobbe med.
Siri Drageset: Skal de kunne konkurrere, må de være med i NKF eller Tindeklubben.
Må bli en gren som klatring, men kan ikke ha same premisser siden de er så små.
Linett Eriksen: NKF har pr. i dag ett samarbeid – NKF kan hjelpe med klubb
utvikling. Men ikke det penge beløpet som utøverene vil ha.
Berit Nesheim: Vanskelig i forhold til økonomi. Må ikke gå i tap. Har jo egne
sponsorer.
Arild Øverum: Enig med Berit Nesheim ang økonomi. Men det ligger mye spennende
aktivitet i denne gruppen.
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Jon Tveit kom med ett forslag til tinget om at skialpinisme skulle inn som egen
komite i NKF styret.
Vedtak:
Forslaget ble nedstemt med 5 mot 22 stemmer.
Styremedlem Leif Landsverk informasjon om verdier i NKF.
Å sitte i styre for NKF er mye arbeid – krever stor tillit.
NKF er ett andeledes særforbund en mange andre vi samarbeider sammen med.
NKF er ett forholdsvis lite særforbund, men vi har markert oss som kompromiss løse i
debatten rundt verdier i idretten. Men vi må også passe oss for å bli for sære, da blir
vi marginalisert. At NKF har vært klare og direkte – det skal vi ære stolte av!
Hvorfor søker vi tilhørighet i NIF? Sammen med de andre særforbundene er vi
sterke. Samtidig som vi også er strkt med i FRIFO.
NKF har utfordret NIF på mange områder de to siste årene– spesielt på idrettens
samfunnsansvar. Resultatet av dette er at NIF nå behandler en egen prosjekt
idrettens samfunnsansvar.
I 2007 synliggjorde NKF sitt verdi syn gjennom Arne Næss sin heders pris – mye av
det denne prisen står for er NKF sine verdi tanker.
Økonomisk har NKF sin største finnansiering gjennom midler fra NIF. Det har det
siste året vært en diskusjon internt i NKF styret ang lojalitetsavtale med Norsk
Tipping. Styret sa ja etter mange diskusjoner.
Leif Landsverk avsluttet sitt innlegg med en oppfordring til det nye styret om å fortsatt
tørre å stille de kritiske spørsmålene.

Sak 7

NKFs handlingsplan for 2008 - 2010

Handlingsplanen ble gjennomgått del for del.
Styreleder Lars Chr Stendal og kandidat til ledervervet Gunnar Karlsen innledet til
debatt
Lars Christian Stendal gikk gjennom første del av handlingsplanen som omhandler
NKFs visjoner, hovedmål, delmål og verdier. Hovedfokus for NKF er at de som vil
skal få muligheten til å klatre.
Faktorer som lokale robuste miljøer, kompetanse på gode inneanlegg, bistå i
utviklingen av anlegg ute og samfunnsansvar er viktig for å komme i mål med
visjonen for 2010.
Kommentarer:
Gunnar Karlsen: Noen tanker rundt hovedmålet til NKF;” I 2010 skal NKF oppfattes
som en uvurdelig støtteorganisasjon for klatrere i Norge”
To år på å få gjennomført dette målet, klarer NKF dette?
NKF har to typer gruppe klatrere; de som er nybegynnere, nye klubber – viktig for
NKF siden disse genererer mye inntekter.
Men ikke bare denne gruppen bør prioriteres fra NKF. Etablerte klatrere som er
voksne trenger også hjelp fra organisasjonen selv om disse ikke generere penger på
samme måte som unge, nybegynnere. Større fokus på etablering av bedre forhold for
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klatrere utendørs. Anlegg utendørs er dårlig behandlet i rapporten og i
handlingsplanen. Etablerte klatrere kan brukes som ressurspersoner i forbundet.
Vedtak:
Del 1 av handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.
Del 2: Hovedmål for NKF som organisasjonen
Kommentarer
Berit Nesheim: Forankre alpin klatring – inn i handlingsplanen. Jobbe med forsikring.
Arild Øverum: Eget alpin aktiviteter og fjell klatring – på lik linje med anlegg inne og
ute.
Geir Grimeland: Ønske egen overskrift. Redaksjons komiteen lager ett forslag
sammen med Berit Nesheim og Arild Øverum.
Gunnar Karlsen: Bør være intensjonen å jobbe for å gjøre det enklere eks.
gjennomføre en klatrefører.
Rein Jhar: Del 2 – spesifikke mål. Legge føringer.
Christopher Brodersen: Påpeker at dette er overordnet – detalj i komiteene.
Leif Landsverk: Referanse til gårdagen – verdier og holdningar. Srammet opp
arbeidet for en stabilitet og forutsigbarhet.Frivilligheten, idretten og klatringen skal
ikkje bestemmes av hvor mye det blir spillt for i Norge.
Lars Chr. Stendal: Støtter Gunnar Karlsen ang klatreførere: I Arena ute: I disse
setningene prøver vi å balansere klippene og urørt fjell. Avgrennsing i setningen.
Mette Rye: Styke skialpenisme.
Rune Hjelstad: Ute felt: Både ha fokus på nye felt men også restaurere gamle felt.
Knut Høyvaag: Gjort ett godt arbeid – men 11.000 medlemmer – legge større vekt
på kompetansen ute i lagene. Jobbe mer med hjelp hvordan søke om penger i
klubbene.
Mette Rye: Koordinering – skal være NKF sin hoved oppgåve.
Lars Chr. Stendal: Fokus på bruk av penger, menneskelige ressurser på de lokal
miljøene.
Leif Landsverk: Klatringen bruker minimalt med ressurser til administrasjon. Mest
mulig ut.
Mette Rye: NKF skal være en møteplass for klubbene
Rune Hjelstad: Forbundet skal bidre til kompetanse utveksling mellom klubbene.
Forslag til endring i handlingsplan del 2:
NKFs hovedmål: ” I 2010 skal NKF oppfattes som en uvurdelig organisasjon for
klatrere i Norge”
Arena ute: Arbeide for alpine aktiviteter skal styrkes i forbundet og i styrets arbeid.
Samfunnet: Stå for at frivillighetens, idrettens og klatringens tilgang på offentlige
midler skal ikke bestemmes av pengespillenes omfang pengespill politikken herunder
pengespillenes omfang, er det offentliges ansvar.
Vedtak:
Forslag til endring og godkjenning av handlingsplan del 2 enstemmig vedtatt.
Del 3 Hovedmål, strategimål og arbeidsmål for komiteene
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Sikkerhetskomiteen:
Kommentarer:
Ingen komentarer
Vedtak:
Handlingsplanen for sikkerhetskomiteen, enstemmig vedtatt
Konkurransekomiteen:
Kommentarer:
Gunnar Karlsen: Ikke forplikte seg til å kjøpe tjenester.
Christopher Brodersen: Enig med Gunnar, forslaget er en anvisning. Sette tre istede
for 4 NCer.
Dag Cappelen: Jobbe for World –cup.Få inn klasse i Noregs cupen for yngre
juniorer.
Gunnar Karlsen: World – cup Forslag i budsjettet ang world cup. Er skremt av dette
budsjettet 200. 000, - Er NKF moden for å arrangere dette. Dette vil en brekke
nakken på.
Bjørn Sekkesæter: Viktig å skile mellom yngre jr – eldre jr.
Geir Grimeland: NKF må/skal jobbe i tråd med barneidrettsbestemmelsene.
Gisle Andersen: Skal det være ett prestasjons mål – ikkje lett i forhold til verdi
målene.
Lars Chr. Stendal: Bra forslag av Gisle Andersen, men noe av poenget er å prestere
litt. Hvor skal vi legge listen?
Iver Martens: Det jobbes mye med regionale cuper innen klubbutvikling i dag – rettet
mot junior klassen.
Berit Nesheim: Viktig å ikke legge for mange føringer på klubbene som arrangerer
lokale konkurranser. Individuelle opplegg.
Forslag til endringer under konkurransekomiteen:
Hovedmål:
” Arbeide for å skape en treningskultur blant norske klatrere basert på idrettsfaglig
kunnskap, læring og klatreglede. Legge til rette for at klatrere som satser målbevist
og seriøst på konkurranser får tatt ut sitt fulle potensiale og om mulig arbeide for at
de når et høyt internasjonalt nivå”
Norge skal jobbe for å ha utøvere i semifinaler i WC, finaler EYC og blant topp fem i
Nordisk.
Strategimål:
Det skal arrangeres NC minst tre ganger pr år og forbundet skal stimulere til og støtte
initiativ til regionale klatrekonkurranser gjennom aktiv bruk av klubbutviklere.
NKF skal støtte lokale initiativ for avvikling av faste årlige cuper på Østlandet,
Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.
Det skal etableres konkurranseformer for barn og ungdom i tråd med bestemmelser
om barneidrett.
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KONK bør bestå av representanter for rekruttlederne, administrasjon,
landslagstreneren, utøverrepresentant og ledes av dedikert styremedlem.
Det skal arbeides for å forberede/arrangere WC neste tingperiode 2010-2012
innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
Vedtak:
Forslag til endring og godkjenning av handlingsplan for konkurransekomiteen
enstemmig vedtatt.
Utdanningskomiteen:
Kommentarer:
Ingen kommentarer
Vedtak:
Handlingsplan for utdanningskomiteen, enstemmig vedtatt
Anleggskomiteen:
Kommentarer:
Leif Landsverk: Planen er tynn. Anlegg ute har falt mellom to stoler.
Det burde være mer og tydligere. Målet til NKF bør være å bli mer synlige for den
enkelte klatrer, her er anlegg ute veien å gå.
Bjørn Sekkesæther: Meir ambesisøs ang HMS,
Dag Cappelsen: Meir abesisøs rundt tids horisont.
Christopher Brodersen: HMS – ferdigstilles.
Rolle ang adkost – være til hjelp for klubbene.
Lars Chr. Stendal: Systematisk sikring av klatrefelt gjennom avtaler eller bruk av
offentlige planer.Viktig at forbundet lager malene og lager metodikken. Klubbene
gjennomføring.
Leif Landsverk: Styret har ikkje brukt mye tid på dette. Tinget må gi det nye styre
klare føringar for å bruke meir ressurser ( økonomi og arbeid ). Prioriteringar på
anlegg ute.
Bjørn Sekkesæter: HMS ute – arrangement? Må det inn her.
Sofie Haughom: Ute går inn under HMSen det jobbes med.
Erlend Valle: Arbeide for å sikre adkost. I saker knyttet til adkomst problematikk.
Forslag til endring under handlingsplan for anleggskomiteen:
Anlegg ute:
NKF skal arbeide for bedret tilgang til, og økt sikkerhet ved klatring på utendørs
klatrefelt. NKF skal bistå med å skaffe ressurser og kompetanse til vedlikehold av
eksisterende ruter og etablering av nye ruter.
•
•
•

Flest mulig ruter med faste installasjoner inspiseres, vedlikeholdes og
loggføres. Loggene gjøres tilgjengelig på NKFs hjemmesider.
Erfaringer fra prosjektet, ”sikring av klatrefelt i Oslo-området” videreføres.
Arbeid med stedfesting og registrering av alle klatrefelt og sentrale
klatreområder i Norge fullføres.
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•
•
•

Nye bolteruter etableres i størst mulig grad i regi av, eller i samarbeid med
lokale klubber. Boltingen følger den til enhver gjeldene boltepolitikk i NKF,
NKF skal bistå klubbene med dette.
Starte opp arbeidet med et rammeverk for systematisk avtale og
reguleringsmessig sikring av klatrefelt i samarbeid med relevante myndigheter
og organisasjoner.
Forbundet skal være en tydelig ressurs for klubber i saker knyttet til
atkomstproblematikk.

Vedtak:
Forslag til endring og godkjenning av handlingsplan for anleggskomiteen
enstemmig vedtatt.
Klubbutviklingskomiteen:
Kommentarer:
Berit Nesheim: Gå aktivt ut å rekruttere ungdom. En viktig oppgåve rekruttere.
Lars Chr. Stendal: Slutter seg til Berit Nesheim, ungdom skal få tilbod. Ta det utvida
ansvaret.
Rune Hjelsvold: Verdifulle, hjelp via ekstern kompetanse som klubben ikke har selv.
Viktig hjelp frå NKF.
Bjørn Sekkesæter: Rette opp ordlyden” fleire ungdommer INN i norsk idrett”
Rune Hjelsvold: Fleridrettslagene ikkje nødvendigviss inn i klubb.
Forslag til endring under handlingsplan for klubbutviklingskomiteen:
• Å arbeide for å få flere ungdommer inn i norsk idrett
Vedtak:
Forslag til endring og godkjenning av handlingsplan for
klubbutviklingskomiteen, enstemmig vedtatt.
Markeds- og profileringsstrategi:
Kommentarer:
Berit Nesheim: Trenger en nett redaktør, trenger ikke å griper inn på budsjettet.
Knytte seg til folk som vil ha gode CV.
Christopher Brodersen: Nesheim har et viktig punkt. Ressurskrevende å holde
nettsiden oppdatert.
Rune Hjelsvold: Skeptisk ang diskusjons forum. Må diskuteres.
Christopher Brodersen: Vanskelig med diskusjons forum.
Rune Hjelsvold: Hva er hensikten med nettet. Kontinuerlig prosess. Gjøre en
vurdering i neste ting periode. Gjennomgan av strukturen – ha en plan for dette. Ett
stort arbeid.
Christopher Brodersen: Brukt en styresamling – enormt mange ideer, men veldig
kostbart.
Lars Chr. Brodersen: Styre pålegges å legges frem en konkret handlingsplan for
utvikling av nettsidene med budsjett.
Forslag til endring under handlingsplan for marked- og profeleringsstrategi:
• Styret pålegges å legge frem en konkret handlingsplan for utvikling av
hjemmesidene med budsjett.
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Vedtak:
Forslag til endring og godkjenning av handlingsplan for markeds- og
profeleringsstrategi, enstemmig vedtatt.
Jenter i fokus:
Kommentarer:
Berit Nesheim: Har vi jenter som er dommere?
Runar Carlsen: Nei
Berit Nesheim: Da må en jobbe med dette.
Bjørn Sekkesæter: 40 % av deltakere på instruktør inne kurs er jenter?
Christopher Brodersen: Adm må rette opp ordlyden.
Forslag til endring under handlingsplan for jenter i fokus:
• 40 % av deltakere på instruktør inne kurs skal være jenter
Vedtak:
Forslag til endring og godkjenning av handlingsplan for jenter i fokus,
enstemmig vedtatt.
Klatring for alle:
Kommentarer:
Geir Grimeland: Ordlyden må være gjennom gående. Ting vi har votert over før - fler
kulturelle.
Vedtak:
Forslag til endring og godkjenning av handlingsplan for klatring for alle,
enstemmig vedtatt.
Bratt kort:
Kommentarer:
Dag Cappelen: Strategi mål: Nytt kulepunkt:Gjøre bratt kort til en viktig inntekts kilde.
Rein Jhar: Gjentatt diskusjon rundt økonomi fleire ganger. Farlig å ta penger for
dette.
Dag Cappelen: Det ene utelukker ikke det andre.
Erlend Valle: Historie løst – sikkerhet er tanken bak. Profitt var ikke meningen.
Christopher Brodersen: Litt historikk. Sikkerhets gevisnsten det viktigste.
Inntektene sto sentralt hele veien. Golf eksempel på det ekstreme.
NKF arbeider for bratt kort, kan bli en fremtidig inntekts kilde.
Enig med Dag, men ikke legge disse føring denne tingperioden.
Bjørn Sekkesæter: Bratt kort inn i data base.
Kommentar Bjørg Liljedal: Info NF/database. Jobbes med dette sammen med NF.
Rune Hjelsvold: Bratt kort kan bli inntekts klde, men ikke i denne ting perioden.
Lars Chr. Brodersen:Batt kort, sikkerhets messig viktig.
Utrede inntekts potensiale i Bratt kort i kommende ting periode.
Dag Cappelsen: Jobbe mot større utbredd – alle skal ha bratt kort.
Forslag til endring under handlingsplan for bratt kort:
Strategimål:
• Utrede inntektspotensialet i ”Bratt kort”.
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Vedtak:
Forslag til endring og godkjenning av handlingsplan for bratt kort, enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
Tinget slutter seg til NKF`s fremlagte handlingsplan med de merknadene som
er kommet og gir NKF`s styre mandat til ferdigstille arbeidet.

Sak 8

Tingforhandlinger

Budsjett for 2009 og 2010 ble presentert av Linett Eriksen
Vanskelig å budsjettere når rammebetingelsene fra NIF ikke er satt.
Gjennomgang av budsjett.
Kommentarer:
Gunnar Karlsen: Anleggskomiteen, ikkje budsjettert med kostnader
Konkurranse komiteen: naivt å under budsjettere.
Christopher Brodersen: Tallfesting av handlingsplan.
Pålegge styre myndighet til å legge kostnadene som hører handlingsplanen til.
Leif Landsverk: Styre skal gjøre sitt ytterste for å opprettholde egenkapitalen.
Balanse i driften.
Lars Chr. Stendal: Viktige inntekts forutsetninger er ikkje kommet frem.
Styre må ut i fra rettningslinjene i handlingsplanen jobbe for å opprettholde
egenkapitalen gjennom balanse i drift.
Vedtak:
Tinget vedtok budsjett 2008 og 2009 , med innkommede kommentarer, med ett
enstemmig flertall.
NKF har brukt Kjelstrup og Wiggen ANS som revisjonsfirma siden 2002. Forbundet
er særdeles fornøyd med den jobben til selskapet og ønsker å fortsette samarbeidet.
Vedtak:
Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS ble enstemmig valgt som NKF`s
revisor for kommende tingperiode.

Sak 9

Valg

Valkomiteen har for 2006 -2008 bestått av Gisle Andersen leder, Berit Nesheim,
nestleder og Karsten Haugen som medlem. Komiteen har lagt vekt på kvalifikasjoner,
kvinner, geografi, fjell, sport og personer med nettverk. Kvinneandelen er oppfylt, jmf.
NIFs lov §2-4 som sier at det skal vere minst 2 kvinnelige representanter fra hvert
kjønn i styre, råd og utval.
Valgkomiteen var uenige i sin innstilling til nytt styre.
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Gisle Andersen og Karsten Haugen presenterte sitt forslag til leder, nestleder og
styremedlem for NKFs styre for tingperioden 2006-2008.
Berit Nestheim presenterte sitt forslag til leder og presentasjon av de fire
medlemmene i sittende styre som stilte til gjennvalg.
a) Valg av leder
Følgende to personer ble foreslått som leder:
Gunnar Karlsen og Lars Christian Stendal
Som leder ble Lars Christian Stendal valgt ved stemmegivning
b) Valg av nestleder
Følgende to personer ble foreslått som nestleder:
Anne Fyhn og Stein Tronstad
Som nestleder ble Anne Fyhn valgt ved stemmegiving
c) Valg av styremedlem og to varamedlem
Følgende seks personer ble foreslått som styremedlem:
Solveig Kosberg, Geir Grimeland, Stein Tronstad, Ole Karsten Birkeland,
Knut Høivaag og Christopher Brodersen
Følgende fem styremedlem ble valgt ved stemmegiving:
Solveig Kosberg, Geir Grimeland, Stein Tronstad, Ole Karsten Birkeland,
Christopher Brodersen
Følgende tre personer ble foreslått som varamedlemmer:
Dag Cappelen, Knut Høivaag og Bjørn Balle
Følgende to varamedlemmer ble valgt ved stemmegivning:
Dag Cappelen og Knut Høyvaag
Valkomiteen presenterte de ulike komiteene som er lovpålagt å velges på tinget.
d)

Valg av kontrollkomité
Følgende personer ble valgt inn i kontrollkomiteen, ved stemmegivning.
Leder:
Torbjørn Aas
Nestleder: Linn K Yttervik
Medlem:
Tommy Langseth
Vara 1:
Lin Veronica Wagelid
Vara 2:
Arild Øvrum
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e)

Valg av domskomité
Følgende personer ble valgt inn i domskomiteen, ved stemmegivning.
Leder:
Dag Kaada
Nestleder: Irene Andersen
Medlem:
Trond Dahle
Vara1:
Silje Hollås
Vara2:
Erland Valle

f)

Valg av appellkomité
Følgende personer ble valgt inn i appellkomiteen, ved stemmegivning.
Leder:
Jon Egil Auestad
Nestleder: Bjørn R Kirkhaug
Medlem:
Bjørn Balle
Vara:
Gunnar Karlsen

g)

Valg av valkomité
Følgende personer ble valgt inn i valglkomiteen, ved stemmegivning.
Leder:
Sofie Haugholm, BRV
Nestleder: Børre Bergshaven
Medlem:
Mette Rye
Vara 1:
Hans Petter Håkonsen
Vara 2:
Jo Gjendrem

Kommentarer:
Både lørdag og søndag ble det diskutert saksgang og arbeidsmetoden til
valgkomiteen.
Lars Christian Stendal avslutta og takka for eit vellykka ting.
Takk til de avtroppende styremedlemmene Iver Martens, Sofie Haughom,
Vivian Hansen, Monica Vaksdal og Leif Landsverk
Takker tingforsamlingen for tilliten ved valg av nytt styre.

Protokollen er signert og arkivert.
___________________
Dag Cappelen
Oslo KK

__________________
Ingunn Stubhaug
Bergen KK
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