NORGES KLATREFORBUND

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

V5r dato; 29.03.2019

Va'r referanse; JS

Protokoll til styremOte nr. 03 2019 Norges Klatreforbund
Mt tested: Thon hotel Bergen Airport
MOtedato: fredag 5. april - lordag 6. april.
Motestart: Fredag 5. april kl. 18.00 —19.30
MOteslutt: Lordag 6. april kl. 16.00 —18.00
Tilstede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Ogreid (0M0), Marianne Norland (MN), Hanna Bugge (HB),
Laura Guertler (LG), Thomas Alsgaard (TA), Anders Kindlihagen (AK), Martine Limstrand (ML), Eirik
Birkelund Olsen (EBO) EBO var ikke tilstede p5 fOrste delen av motet (5. april kl. 18.00-19.30)
Tilstede fra admin: Johanna Solberg, generalsekretwr (JS).
Kjersti Gaustad (KG), Sven Reme (SR) og Chad Stokes (CS) og Reino Horak (RH) var tilstede under sak
26.
Forfall:
Dagsorden:
Vedtakssaker:
Sak 17 —2019 Godkjennelse av dagsorden
Sak 18 — 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremote 02 2019
Sak 19 — 2019 Regnskap 2018
Sak 20 — 2019 Aktivitetsrapport 1kvartal 2019
Sak 21 — 2019 Antidopingansvarlig NKF
Sak 22 — 2019 Nordisk samarbeid brattkort/instruktOr
Diskusjons/informasjonsaker:
Sak 23 — 2019 Bruk av egenkapital
Sak 24 — 2019 Videre ressursbehov NKF
Sak 25 — 2019 lnformasjonsaker fra presidenten (ST)
Sak 26 — 2019 lnformasjonsaker fra administrasjonen (JS)
Sak 27 —2019 lnformasjonsaker fra styremedlemmer
Sak 28 — 2019 Eventuelt
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Sak 17 — 2019 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Sak 18 — 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremote 02 2019

Vedtak: Protokoll fra styremote 02 2019 godkjennes.
Sak 19 — 2019

Regnskap 2018

JS presenterte regnskap for 2018 for styret. NKF Or med et overskudd p5 600 178 kr i 2018.
Vedtak: Regnskapet for 2018 godkjennes.
Sak 20 — 2019 Aktivitetsrapport 1kvartal 2019

JS presenterte aktivitetsrapporten for 1kvartal for styret. De fleste tiltak ligger i rute i forhold
til fremdriftsplan og handlingsplan.
Vedtak: Aktivitetsrapport for 1kvartal i 2019 tas til etterretning.
Sak 21 — 2019 Antidopingsansvarlig NKF

Som er del av sertifiseringen Rent Swrforbund skal styret oppnevne en antidopingansvarlig i
NKF.
Vedtak: Generalsekretwren oppnevnes som antidopingsansvarlig i NKF.
Sak 22 — 2019

Nordisk samarbeid brattkort/instruktOr

P5 nordisk mote i Kobenhavn i Sr ble NKF forespurt om A to p5 seg prosjektlederansvaret for 5
utrede mulig samarbeid innenfor sikringskort og utveksling av instruktOrer.
Vedtak: NKF tar p5 seg prosjektlederansvaret for A utrede mulighetene for utveksling av
sikringskort og instruktorer gjennom et nordisk samarbeid.
Administrasjonen fAr ansvaret 5 folge opp saken videre. Styret informeres hvis det er behov
for 5 aysette prosjektmidler til tiltaket.
Sak 23 — 2019 Mulig bruk av egenkapital
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Styret diskuterte mulig bruk av egenkapital for 5 finansiere utvalgte utviklingstiltak fremover.
Styret mener at slike midler bor prioriteres til tiltak som:
- frigjor ressurser i administrasjonen
- er innenfor de satsningsomrAder som ligger i strategiplanen
- ha direkte effekt for klubbene
- tiltak som skjer i klubb
JS kommer tilbake med forslag til konkrete tiltak som bor vurderes p5 neste styremote.

Sak 24 — 2019 Videre ressursbehov i NKF

Styret diskuterte videre ressursbehov i NKF-administrasjonen. GS vurderer behov og innstiller vedtak
tit styret.
Sak 25 — 2019

•
•
•

•
•

Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Representasjonsoppgaver styret: JS og ST deltar p5 ldrettstinget, 0M0 og HB deltar p5 5rsmotet i
Norsk Friluftsliv.
Flatanger: ST folger opp saken.
Arsmote Norsk Friluftsliv: NKF har spilt inn to forslag til vedtektsendringer. NKF (brisker at NF skal
engasjere seg i vindkraftsaken. NKF onsker av NF skal vurdere A opprette felles ulykkesdatabase
for hele friluftslivet. Per n5 lite interesse for dette sa vi velger derfor 5 to saken videre med de org.
som er interessert.
Henvendelse fra Amedia: ST og admin folger opp saken videre.
Logobruk regioner: Henvendelse fra region vest som (brisker A lage egen logo. Per n5 kan ikke NKF
logoen brukes. M5 ses p5 i forbindelse med ny grafisk profit.

Sak 26 — 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (J5)

•
•
•
•

Status okonomi: Utfordringer med overgang til nytt okonomisystem. JS har tatt opp dette
med NIF og jobber for 5 finne er snarlig losning p5 problemet.
Kort presentasjon av Kompetanseloftet (KG)
Kort workshop og status for sponsorarbeid (SM)
Kort status for Brattkortprosjektet (CS)

Sak 27 — 2019

Informasjonsaker fra styremedlemmer

EBO: Har begynt arbeidet med anleggsveilederen.
LG: Paraprosjektgruppen har hatt sitt forste mote. Nytt mote i mai.
MN: Var tilstede p5 NM i bulding og parakonkurransen. Deltar i prosjektgruppen som skal utvikle
sportslig plan.
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ML: Har bidratt p5 innhold til kompetansehelgen.
OMO: Arbeidet med ny ulykkesdatabase er i gang. Padleklubber har tatt kontakt med NKF har spilt
inn onske om 5 opprette en tilsvarende database i padling til padletinget. NVE har ogs8 vist intersse
for en slik database. Norsk Fjellsportforum: Haring om etiske retningslinjer har g8tt ut. Har planlagt
strategisk mote med DNT i mai for 5 avklare videre situasjon rundt sekret rstillingen i NF.
AK: Skal delta i prosjektgruppe for sportslig plan. Forste mote i april. Blir med p5 EYC i Portugal i april.
HB: Har ikke rukket a se noe mer p5 kompetanseprosjektet. Deltok p5 SFF mote 19. mars. Sitter i
utvalget for delprosjekt «insentiver for saerforbund» som er en del av moderniseringsprosessen i NIF.
TA: Skal delta i prosjektgruppen for sportslig plan. Forste mote i april.
Sak 28 — 2019

Eventuelt

Styret har behov for et ekstra styremote for neste ordinaere den 13. juni fora behandle saker til
Idrettstinget i mai.
ST sen' er ut doodle for 5 f5 avklart motedato.
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