NORGES KLATREFORBUND

Vår dato; 14.08.2017

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer

Protokoll fra styremøte nr. 06 2017 Norges Klatreforbund

Møtested: Skyepmøte
Møtedato: Mandag 21. august 2017
Tidspunkt: 17.00 — 20.00
Til stede.: Stein Tronstad, Siw Ørnhaug, Marianne Nordland, Odd- Magne Øgreid, Jonny
Grundeland, Rune Hjelsvold.
Forfall: Caroline Bøe, Ole Morten Olsen
Fra Adm.: Johanna Solberg, Nina Skaugvoll, Nikolai Kolstad
Sak 24 —2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt av styret. Styret konkluderte videre med at ved
diskusjonssaker så gjengis konklusjonen og ikke alle innspill.
Sak 25 —2017 Godkjenning av kostander knyttet til ansettelse av GS vikar (unntatt offentlighet)
Vedtak: Styret godkjenner de ekstra kostander som ansettelsen av GS vikar vil medføre i
2017 og 2018.
Enstemmig vedtatt.
Sak 26 —2017 Statusrapport for økonomi andre kvartal (informasjonssak)
Informasjonssak uten vedtak.
Informasjon fra administrasjonen og komiteene
Informasjon fra administrasjonen
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1. Regionale ledermøter — møtene blir gjennomført som planlagt i løpet av august og
september.
2. Statusrapport aktivitet andre kvartal — GS informerte om status for aktivitet andre
kvartal.
3. Endring i medlemskontingenten — GS informerte om erfaring rundt den nye
medlemskontingent modellen som ble innført i år. Det bør vurderes å legge inn fast
minimum kontingent for klubber som har registrert ingen eller få medlemmer. Saken
bør tas opp på tinget i 2018.
4. Politiske saker og høringer- GS informerte om aktuelle politiske saker. NKF sender
høringssvar til NIF sin spillemiddelsøknad basert på notat fra SFF.
5. Gjennomgang av forsikringsordning — GS kommer tilbake med forslag etter møte med
Gjensidige forsikring.
6. Kampanjer høsten 2017 — GS ønsker at komiteene melder inn eventuelle behov for
informasjonstiltak i høst. Sikkerhetskomiteen planlegger kampanje.
7. Nettside — Nikolai orienterte styret om fremdrift. Den nye nettsiden vil ifølge planen
bli lansert i begynnelsen av september.
8. NKF 25 år — Nikolai orienterte styret om plan for gjennomføring. Markering vil bli
gjennomført i høst.
9. Klatretinget 2018 — Styret diskuterte sted og ble enige om at tinget bør legges til
nordlig by slik som Trondheim eller Tromsø i 2018.
10. Styreseminar 22-24 september — styreseminaret blir gjennomført i Drammen i
forbindelse med NC. President og GS utarbeider program.

Informasjon fra presidenten
• Stein har skrevet innlegg i Magasinet klatring om politiske saker som NKF har engasjert
seg i den siste tiden.
• NKF og Stein har fulgt opp sak angående bolting i forbindelse av Klatrefestivalen i
Nissedal.
• Generalforsamlingen i UIAA blir gjennomført i Teheran. Den store saken er opprettelse
av europeisk organ uavhengig av UIAA. Diskusjonen går om de bør inn under UIAA.
Stein kontakter Tindeklubben for å se om de er villig å fremme et forslag.

Kommunikasjon
• Kommunikasjonsgruppen gjennomførte møte før sommeren.
• Nettsiden er nå på gang.
BUK
• Skaugvoll utvalget hadde sitt første møte i aug. Har lagt en plan for videre arbeid og
leveranser utefra mandat fra styret.
• BUK møte ble gjennomført i august. Jobber blant annet med klubbutvikling og hvordan
vi skal gjøre dette bedre.
• Aktivitetslederkurs — kursmalen er nå lagt ut.
• Integrering og funkisklatring skal nå bytte navn til parakiatring.
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Fjell
• Komiteen har arbeidet med politiske saker som høringen i Lofoten.
• Komiteen har sendt purring til kommunen angående via ferrata saken i Setesdalen.
• Komiteen må se over kriterier for bolteprosjekt.

Utdanning
• Planlegger et møte i løpet av høsten der de blant annet skal jobbe med å godkjenne
trenerløypa.
• Rune ser på om det er mulig å få en studentgruppe som kan se på Ulykkesdatadasen
som prøveprosjekt.
Sikkerhet
•
•
•
•
•

Rolig sommer med lite ulykker rapportert.
Neste sikre sider blir skrevet av Leiv Aspelund
Skypemøte i september og fysisk møte i oktober.
Ulykkesdatabasen — må se på alternative finansieringsløsninger.
NF — planlagt styremøte denne uken. Rådsmøtet skal legges til Skredkonferansen i
november på Åndalsnes.

Anlegg

KONK

Neste styremøte
22. — 24. september i Drammen.
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