Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

V5r dato; 13.6.2019

V5r referanse; JS

Protokoll til styremOte nr. 06 2019 Norges Klatreforbund
Motested: Ullev51 stadion, Oslo
MOtedato: 13. juni
Motestart: KI. 12.00
MOteslutt: KI. 16.00
Tilstede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Ogreid (0M0) (ikke med p5 sak 48), Marianne Norland
(MN), Laura Guertler (LG), Eirik Birkelund Olsen (EBO) og Anders Kindlihagen (AK) via telefon.
Tilstede fra admin: Johanna Solberg (JS).
Chad Stokes presenterte status Brattkortprosjekt og Siss Klev (SK) presenterte sak 44.
Forfall: Thomas Alsgaard (TA), Martine Limstrand (ML), Hanna Bugge (HB).
Dagsorden:
Vedtakssaker:
Sak 37 — 2019 Godkjennelse av dagsorden
Sak 38 — 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremote 05 2019
Sak 39 — 2019 Okonomirapport forste kvartal (JS)
Sak 40 — 2019 Arsrapport (JS)
Sak 41 — 2019 Styrets beretning (JS)
Sak 42 — 2019 Revidering av organisasjonsh5ndboken (ST)
Sak 43 —2019 Strategiprosess (ST)
Sak 44 — 2019 Rutesetterutdanning (SK)
Sak 45 — 2019 Okt stillingshjemmel paraklatring (JS)
Diskusjons/informasjonsaker:
Sak 46 —2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
o Idrettstinget
o Vindmollesaken
Sak 47 — 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
o Brattkortprosjekt (CS)
o Status strategipian (JS)
o EYC 2020 (JS)
o Kompetansel0ftet (KG)
o Klatretinget 2020 (JS)
Sak 48 — 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer
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o Mulig stengning av Hanshallaren (LG)
Sak 49 — 2019 Eventuelt

Sak 37 — 2019 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Arsrapporten ble levert etter fristen, men styret ve/ger
allikevel 6 behandle den pa motet.
Enstemmig vedtatt.
Sak 38 — 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremOte 05 2019

Vedtak: Protokollfra styremote 05 godkjennes med et innspillfra ST.
Enstemmig vedtatt.
Sak 39 — 2019 Okonomirapport forste kvartal (JS)

JS presenterte okonomirapport for forste kvartal for styret. Prognosen for forste kvartal ser bra ut og
det er per na ikke noen behov for justeringer av budsjettet.
Vedtak: Okonomirapport for forste kvartal tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Sak 40 — 2019

Arsrapport (JS)

JS presenterte Arsrapporten for styret. Styret kom med innspill p5 ting som m5 rettes opp i for
publisering. Administrasjonen sorger for att arsrapporten blir ferdigstilt og publisert fOr utgangen av
juni.
Vedtak: Arsrapporten for 2018 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 41 — 2019 Styrets beretning (JS)

JS presenterte saken for styret. De styremedlemmer som var tilstede p5 motet signerte og IS vil surge
for at resterende styremedlemmer f5r signert for utgangen av juni.
Vedtak: Styrets beretning for 2018 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 42 — 2019 Revidering av organisasjonsh5ndboken (ST)

ST presenterte forslag for nye rammebestemmelser for utvalg og rAd. Vi g5r over til a ha to typer av
utvalg og r5d. 1. Styreoppnevnte utvalg og r5d, 2. Administrative utvalg.
Vedtak: Retningslinjene for styreoppnevnte og administrative utvalg og rad tas inn i
organisasjonshandboka. Komplett, revidert organisasjonshandbok del 1 og 2, inkludert
begrepsavklaring, legges from p6 neste styremote.
Enstemmig vedtatt.

Sak 43 — 2019 Strategiprosess (ST)

ST presenterte forslag til strategiprosess frem mot klatretinget 2020.
Vedtak: Arbeidet med strategiforslag til klatretinget 2020 legges opp som foreslott.
Enstemmig vedtatt.

Sak 44 — 2019 Rutesetterutdanning (SK)

SK presenterte saken for styret. M5let med utdanningen er a fa opp kompetansenivSet p5
ruteskruing i Norge. Vi onsker flere rutesettere p5 alle niv5er.
Styret hadde sp0rsm5I rundt hva kursene kvalifiserte til, krav for 5 bli godkjent, praktisk
eksamen/test. Styret stilte ogs5 sporsm5lom kompetansekravene p5 niv5 2 og 3 var for hoye og at
inngangskravene p5 niv5 1og 2 var for hoye.
Styret onsker at administrasjonen skal rette opp p5 folgende ting for utdanningen presenteres for
styret p5 nytt igjen i oktober:
•

M5 bli oversett til norsk

•

Mindre rigide krav til hvilke grader du ma mestre.

•

Kravene p5 niv5 to bor justeres ned.

•

Inngangskrav nivA 3: endre ordlyden til hyppig eller jevnlig basis.

•

FS inn kort informasjon om ruter til paraklatring.

•

M5 st5 at klubben m5 folge NKF sine retningslinjer og ikke «your guidelines»

Vedtak: lnnholdet ifremlagt forslag rutesetterutdanning for niv6 1, 2 og 3 godkjennes med mindre
justeringer som foreslatt av styret. Endelig forslag skal presenteres p6 norsk for styret den 21.
oktober.
Enstemmig vedtak.
3

Sak 45 — 2019 Okt stillingshjemmel paraklatring (JS)
JS presenterte saken for styret. I forbindelse med at vi har f5tt tildelt 3,25 millioner fra
Sparebankstiftelsen DNB vil det opprettes en ny prosjektstilling p5 60% fra september 2019 — august
2021. JS onsker a inkiudere en satsning pa paraklatring i stillingen og oke den til 80%.
Vedtak: Generalsekretxren far mandat til 6 omdisponere integreringsmidler fra NIF tilsvarende 20%
stilling for 6 opprette en midlertidig prosjektstilling iparaklatring iperioden 1. september 2019 — 31.
august 2021.
Enstemmig vedtatt.

Sak 46 — 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
•

ST gikk kort gjennom de viktigste sakene fra idrettstinget, jf. tidligere orienteringer p5
epost.

Sak 47 — 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
•

Brattkortprosjekt (CS): CS informerte styret om status for forprosjektet. Gruppe er
satt ned. Forste mote blir gjennomfort i juni.
• AK hadde folgende innspill: prosjektet ender med en leveranse i form av rapport som
tydelig dekker:
- Spesifikasjon og gjennomforbarhet for hovedprosjekt
- Organisering og ressurser for hovedprosjekt
- Budsjett og tidsramme for hovedprosjekt
• Status strategipian (JS): ikke presentert pga. tidsbrist
• EYC 2020 (JS) — arbeidet er startet, prosjektgruppe satt ned. Jobber med 5 15 p5 plass
endelig avtale med TKK.
• Kompetanseloftet (KG): ikke presentert pga. tidsbrist.
• Klatretinget 2020 (JS): Blir avholdt 17.-19. april 2020. Vi ser p5 mulighet for 5 ha det i
Tromso. Administrasjonen kommer tilbake med forslag p5 konsept p5 neste
styremote.

Sak 48 — 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer
OMO:
0M0 OG HB deitok p5 Norsk Friluftsliv sitt 5rsmote i mai. Sikkerhet kom inn i strategiplanen,
men vi fikk ikke med saken om at ansatte ikke kan sitte i styret. Norsk Friluftsliv skal n5 jobbe
med sikkerhet i forhold til holdningsarbeid, kampanjer og informasjon, samt nasjonalt felles
register.
Strategimote 11. juni med DNT: Vi skal jobbe sammen med DNT for 5 f5 til ett felles
ulykkesregister. Det skal nedsettes en strategigruppe i Norsk Fjellsportforum skal jobbe med
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utvikling og strategi. DNT og NKF har n5 blitt enige om at NF-sekret2er stillingen skal
viderefores som en 50% fast stilling.
Vindkraftsaken: NKF stotter oss p5 DNT her, men vi skal ogs5 jobbe mot at Norsk Friluftsliv
skal to et storre ansvar i saken.
EBO:
Arsmote SFF: Det er en tydelig diskriminering av ikke OL-idretter som vi ma jobbe med.
Moderniseringsprosjektet, usikkerhet kring hva som skjer videre her.
Anlegg: Onsker en klassifisering av anlegg som Niger aktivitet og konkurranse.
Onsker 5 jobbe primaert mot kommunal sektor og sekunda2rt klubber.
AK:
Sportslig plan: Arbeidet er i gang. Prosjektgruppen har hatt et mite. Skal ha nytt mote i aug.
LG:
Flatangersaken: Fortsatt uavklart. TKK har tatt p5 seg oppgaven 5 samle flere klubber i
omr5det for 5 samarbeide om skjotsel.

Sak 49 — 2019 Eventuelt
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