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NORGES KIATREFORBUND

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Var dato; 12.10.2019

Val. referanse; JS

Protokoll til styreseminar og styremOte nr. 08 2019 Norges Klatreforbund
Motested: Ulleval stadion, Oslo
Motedato: 21. september 0 L—(-0(31.--)
Mt testart: KI. 14.00
MOteslutt KI. 20.00
Tilstede: Stein Tronstad (ST), Hanna Bugge (HB), Laura Gurtler (LG), Odd Magne Ogreid (OM0),
Thomas Alsgaard (TA) var med frem til kl. 18.00, Anders Kindlihagen (AK) med via telefon frem til kl.
16.15, Eirik Birkelund Olsen (EBO) med via telefon hele motet.
Fra admin: Johanna Solberg (JS)
Forfall: Martine Limstrand (ML), Marianne Norland (MN)
Dagsorden:
Vedtakssaker:
Sak 66 —2019 Godkjenning av dagsorden
Sak 67 — 2019 Godkjenning av protokoll fra styremOte 07 2019
Sak 68 —2019 Okonomirapport K3 (JS)
Sak 69 —2019 Aktivitetsrapport K3 (JS)
Sak 70 —2019 Moteplan 2020 (ST)
Sak 71 —2019 Instruktorkurs para (LG)
Diskusjons/informasjonsaker:
Sak 72— Strategiplan 2020-2022
Sak 73 — InstruktOrkurs 2020
Sak 74 — 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
Sak 75-2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
Sak 76 — 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer
Sak 77 — 2019 Eventuelt
Utenom sakslista hadde styret i lOpet av motet en times besot( av Elisabeth Faret, kontaktperson for
NKF i idrettsstyret, med uformell informasjonsutveksling.
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Sak 66 — 2019 Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Sak 67 — 2019 Godkjennelse av protokoll fra styrernOte 07 2019
Vedtak: Protokoll fra styrernote 07 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Sak 68 — 2019 Okonomirapport K3 (JS)
JS presenterte 0konomirapport for perioden juli — september (saksdokument).
Vedtak: Okonomirapport for 3. kvartal tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Sak 69 — 2019 Aktivitetsrapport K3 (JS)
JS presenterte aktivitetsrapporten for perioden juli-september (saksdokument).
Vedtak: Aktivitetsrapporten for 3. kvartal tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Sak 70 — 2019 Styrets mOteplan 2020
ST presenterte moteplan for styret frem til tinget 2020 (saksdokument).
Vedtak: Fores15tt moteplan for Aren 2020 vedtas.
Enstemmig vedtatt.

Sak 71 — 2019 InstruktOrkurs para (LG)
LG presenterte saksdokumentet for styret.
Vedtak: Aldersgrensen for opptak p5 «instruktorkurs paraklatring» endres fra 18 5r til 16 5r. Virke- og
ansvarsomr5de harmoniseres med klatreleder inne.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 72 — 2019 Strategiplan 2020 (ST)
Diskusjonssak
Styret diskuterte m5I og prioriteringer og innhold i strategiutkastet som ble sendt ut etter
styresamlingen i september. ST vil lage utkast til ny versjon basert p5 de innspillene som kom frem p5
motet. Det et sendt ut foresporsel til alle v5re klubber 5 komme med innspill til ny strategiplan med
frist 20. november. Disse vil bli behandlet p5 neste styremote. Strategiplanen vil bli sendt ut p5
horing til kiubbene i desember.

Sak 73 — 2019 InstruktOrkurs 2020 (JS)
Diskusjonssak
Styret diskuterte utfordringen med for f5 deltakere p5 de nasjonale instruktorkursene vi avholder,
spesielt sport 1. Styret mener det er flere Arsaker til lay interesse. NKF- administrasjonen m5 se
videre p5 hva vi kan gjore for 5 sikre tilstrekkelig med deltakere p5 kursene.

Sak 74 — 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
•

•
•
•

•

Vi har i dag gjennomfort mote med Norsk tindeklubb (NTK) for 5 g5 gjennom det norske
engasjementet i UIAA og andre saker av felles interesse. NKF har fremmet forslag til UIAA
generalforsamling om redusert kontingentsats for assosierte medlemmer i UIAA. UIAA inviterte
deretter NKF til 5 sake om aktivt (voterende) medlemskap. Verken NTK eller NKF har fAtt mer
informasjon om hvordan dette vil p5virke NTKs stemmerett, men antar invitasjonen har
sammenheng med en lengre prosess i UIAA med omorganisering og gjennomgang av
medlemskriteriene. ST stiller for NKF pa generalforsamlingen i UIAA p5 Kypros i november. NTK
vil ikke stille, og gir i stedet stemmefullmakt til NKF. Hvis NKFs soknad om endring i sin egen
medlemsstatus kan f5 betydning for NTKs stemmerett, vil NKF ayst5 fra 5 stemme n5r denne
soknaden skal behandles. Vi har blitt enige med NKT om 5 gjennomfore et 5rlig mote hver host
for generalforsamlingen i UIAA, og jobbe i fellesskap for norske klatreres interesser i UIAA.
IFSC Europa har invitert til ekstra 5rsmote i november. NKF gir stemmefullmakt til Belgia.
Lovrevisjon: Idrettstinget vedtok mange endringer som har konsekvenser for s rforbundene. JS,
ST OG HB har f5tt i oppgave fra styret 5 gjennomg5 disse og forberede en sak til tinget 2020.
Kompetanse: Utdanningsomradet har behov for mer oppmerksomhet, selv om mye n5 ivaretas
gjennom Kompetanseloftet, NF og igangsatt gjennomgang av de laveste instruktorniv5ene
inne/ute. Administrasjonen vil vurdere behovet for et r5dgivende utvalg.
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid mot klatretinget i 2020.

Sak 75 — 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
•
•

JS presenterte plan for tinget 2020 i Tromso. Styret kom med innspill som blir tatt med videre i
planleggingen.
NIF har utviklet et CRM-system (kundeoppfolging) som NKF bor vurdere 5 to i bruk. Dette er ikke
en del av Idrettskontor-pakken og blir en ekstra kostnad som m5 vurderes i forbindelse med
budsjettprosessen.
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•
•
•

JS presenterte forslag til uttakskriterier for nasjonale deltakere til EYC i Trondheim. Styret var
enige i kriteriene, og presiserer at disse m5 kommuniseres tydelig.
Colin Knowles, generalsekret r i IFSC Europa kommer p5 besot< til NKF-kontoret den 23. oktober.
S rforbundsalliansen: Det er en viss usikkerhet om hva som skjer videre med avtalen etter at et
annet s rforbund har trukket seg delvis ut.

Sak 76 — 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer
LG
• Det er fortsatt ikke noen losning i Flatanger saken. Trondheim KK har et halvt Sr p5 seg til 5 lose
saken for sesongen starter igjen. Dialogen med grunneierne blir dokumentert, og Trondheim KK
og/eller andre berorte klatreklubber bor vwre klare med et forslag til ny grunneieravtale.
• EYC Trondheim. Trondheim KK er n5 sertifisert som et rent idrettslag. JS m5 sjekke om vi kan
arrangere EYC p5 et kommersielt senter som ikke er Rent senter.
HB
• HB stiller sporsmal til hvor realistisk er det at lokale klubber f5r til et sponsorarbeid til NM/NC?
Etterspor en gjennomforingsplan i arrangementsh5ndbok med oversikt over ressursbruk.
EBO:
•
•

Har erfaring med at trener 2-kurset ikke fungerer. Dette skal snart evalueres som en del av
Kompetanseloftet.
Anlegg — vi ser p5 kriterier for klatreanlegg.

0M0
• Sikkerhetskomiteen venter p5 ferdigstilling av ulykkesdatabasen.
• Ny ansatt har begynt i NF-stillingen. R5dsmote neste helg p5 Voss der Odd Magne og Hanna
stiller. Ny strategigruppe p5 plass for NF, med ST fra NKF, Anne-Mari Planke fra DNT, Hans Petter
H5konsen fra andre kursarrangorer og Andre Horgen fra hoyskolene. °MO g5r av som styreleder
p5 5rsm0tet.

Sak 77 — 2019 Eventuelt
Ingen saker.
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