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NORGES KLATREFORBUND

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

V5r dato; 29.11.2019

Var referanse; JS

Protokoll til styremote nr. 09 2019 Norges Klatreforbund
Mdtested: Ullea stadion, Oslo
MOtedato: 6. desember
MOtestart: KI. 14.00
MOteslutt: KI. 18.00
Tilstede: Stein Tronstad (ST), Thomas Alsgaard (TA), Hanna Bugge (HB), Marianne Norland (MN),
Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK), Laura Guertler (LG), Odd Magne Ogreid (0M0)
Fra admin: Johanna Solberg (JS), Chad Stokes (CS) var tilstede under sak 84.
Forfall: Eirik Birkelund Olsen (EBO)
Dagsorden:
Vedtakssaker:
Sak 78 — 2019 Godkjenning av dagsorden (ST)
Sak 79 — 2019 Godkjenning av protokoll fra styrennote 08 2019 (ST)
Sak 80 — 2019 Okonomirapport oktober (JS)
Sak 81 — 2019 Brudd pa barneidrettsbestemmelsene (JS)
Sak 82 — 2019 UtOverkontrakt og uttakskriterier landslag 2020 (JS)
Sak 83 — 2019 Endrede aldersklasser for Norges cuper fra 2020 (JS)
Sak 84 — 2019 Rapport «Forprosjekt Brattkort» (CS)
Sak 85 — 2019 Strategiplan 2020-2022 (ST)
Diskusjons/informasjonsaker:
Sak 86 — 2019 Budsjett 2020 (JS)
Sak 87 — 2019 Presentasjon av arbeid paraprosjektgruppen (KG)
Sak 88 — 2019 lnformasjonsaker fra presidenten (ST)
Sak 89— 2019 lnformasjonsaker fra administrasjonen (JS)
Sak 90 — 2019 lnformasjonsaker fra styremedlemmer
Sak 91— 2019 Eventuelt
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Sak 78 — 2019 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Sak 79 — 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremote 08 2019 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremote 08 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Sak 80 — 2019 Okonomirapport oktober 2019 (JS)

JS presenterte rapport for oktober. Etter justert prognose g5r vi mot et lite underskudd p5 ca. 11 000
kr, men det er fortsatt en del usikre inntekter og utgifter som kan forandre prognosen i begge
retninger.
Vedtak: Okonomirapporten for oktober tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Sak 81 — 2019 Brudd p5 barneidrettsbestemmelsene (JS)

JS presenterte saken for styret.
Vedtak:
Forbundet har ikke et eget konkurranseregelverk. P5 denne bakgrunn vedtar forbundsstyret folgende
med virkning fra og med 010120:
(1) Ved brudd p5 NIFs barneidrettsbestemmelser kan forbundsstyret ilegge folgende sanksjoner,
enkeltvis eller i kombinasjon:
a.
irettesettelse,
b.
bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. medlemsklubb.
c.
tap av piassering/resultat/poeng,
d.
bortvisning fra hele eller deler av aniegg, lokaler my. organisasjonsieddet disponerer,
e.
nektelse av adgang til, eller andre begrensninger i adgangen til bruk av, hele eller defer av
aniegg, lokaler my. organisasjonsieddet disponerer i inntil 12 nn5neder,
f.
tap av rett til 5 delta i konkurranser og/eller organisert trening inntil 12 m5neder eller et
bestemt antall kamper/konkurranser. Slik sanksjon kan besiuttes silk at den heft eller delvis f5r
virkning i terminfestet konkurransesesong. Ved ileggelse av en sanksjon p5 mer enn 6 mAneder, skal
avgjorelsen sendes NIFs domsutvaig for vurdering av om sanksjonen skal utvides til A omfatte fiere
organisasjonsledd.
2

(2) Dersom det etter forbundsstyrets vurdering bor ilegges strengere sanksjoner enn de som
fremkommer av forste ledd, skal saken p5tales til NIFs domsutvalg iht. NIFs lov § 11-12. Ved gjentatte
eller alvorlige brudd p5 bestemmelsene, skal saken alltid p5tales til NIFs domsutvalg
(3) Sanksjoner m5 ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvariig saksbehandling tiipasset
sakens karakter, omstendighetene for ovrig, og de konsekvenser en reaksjon vil kunne t5 for den
saken gjeider.
Enstemmig vedtatt.

Sak 82 — 2019 Utoverkontrakt og uttakskriterier landslag 2020 (JS)

JS presenterte saken for styret.
Vedtak: NKF utoverkontrakt og uttakskriterier for landslag for 2020 godkjennes med endringer gjort i
styremotet. Revidert forslag sendes styret p5 e-post til eventuelle kommentarer for det gjores
endelig.
Enstemmig vedtatt.

Sak 83 — 2019 Endrede aldersklasser for Norges cuper fra 2020 (JS)

JS presenterte saken for styret.
Vedtak: Forslaget godkjennes ikke. Justert forslag sendes til godkjenning til styret sS raskt som mulig.
Enstemmig vedtatt.

Sak 84 -2019 Rapport «Forprosjekt Brattkort»

CS presenterte saken for styret.
Vedtak: Administrasjonen bes arbeide videre med saken, utdype anbefalingene og utarbeide en
konkret plan for videre arbeid med forbedring og utvikling av Brattkortordningen. Planen skal legges
fram for styret i mars 2020. Den skal spesielt legge vekt p5:
•Tiltak som m5 gjennomfores for 5 sikre trygg, kompetent og konsistent forvaltning av ordningen hos
instruktorer og veggeiere, innbefattet brattkortprove, kortutstedelse og bruk av ansvarserklaaringen
•Revisjon av brattkortproven
•Forbedring av informasjonen om Brattkort, b5de p5 brattkompetanse.no og direkte til veggeiere og
instruktorer
•Forbedring av de digitale losningene for administrasjon, utstedelse og bruk av Brattkortet
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Ny sOknad om varemerkebeskyttelse skal utarbeides og sendes Patentstyret snarest.
Sporsm5lene om medlemsfordeler og eventuell sertifiseringsordning for kiatreanlegg utredes
seinere.
Enstemmig vedtatt.

Sak 85 -2019 Strategiplan 2020-2022 (ST)

ST presenterte saken for styret.
Vedtak: Planforslaget, med endringer gjort i styremotet, sendes ut p5 horing til kiatrekiubbene med
horingsfrist 21. 2 2020.
Enstemmig vedtatt.

Sak 86- 2019 Budsjett 2020 (JS)

Diskusjonssak: JS presenterte fOrste utkast p5 budsjett til styret. Endelig budsjett vii bli lagt fram til
behandling p5 neste styremote 3. februar 2020.

Sak 87 -2019 Presentasjon av arbeid paraprosjektgruppen (KG)
Informasjonssak: Prosjektgruppen for paraklatring presenterte leveransen sin i henhold til
bestillingen som bli gjort i forbindelse med opprettelsen av gruppen i 2019.

Sak 88 — 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
•

•

•
•
•
•

Kort rapport fra generaiforsamiingene i UIAA og EUMA i Larnaka 2. og 3. november.
NKFs forsiag til UIAA om redusert kontingent for ikke-voterende medlemmer ble
nedstemt.
SFF jubileumskonferanse 28.11. og NIF ledersamling 29.-30.11 med tema
samhandling, idrettens posisjon i samfunnet og bygging av «verdens beste
idrettsorganisasjon».
Resultater fra styringsbarometeret 2019 foreligger og vii bli tema p5 styremotet 3.
februar.
Klage fra FINKLA p5 sein saksbehandiing er behandiet, og korrigerende tiltak innfort.
P5g5ende revisjon av forvaltningsordningene i NIF medforer ularhet mht.
distinksjonen mellom «medlem» og «utover». Saken er fuigt opp overfor idrettsstyret.
Norsk friluftsliv avholder 5rsm0te 20.5.2020, og fristen for forsiag og nominasjoner er
29.2.
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•

Nye Iovnormer for s rforbund og idrettslag trer i kraft ved grsskiftet.
Administrasjonen har informert klubbene om konsekvensene. FormeII revisjon av
lovteksten i NKFs egen loy mg gjennomfores over nyttgr.

Sak 89 — 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

•

Vi er i prosess med 5 reforhandle samarbeidsavtaler.

Sak 90 — 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer
•

•
•
•

MN: Kompetansehelgen ble sv rt vellykket.
HB: HB og 0M0 deltok p5 Skredkonferansen i Voss.
OW: Styrelederrollen i NF tas n5 over av DNT.
Laura: NM para ble veldig vellykket.

Sak 91 — 2019 Eventuelt
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