NORGES KLATREFORBUND

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen
Protokoll fra styremøte nr. 10

Vår dato: 29.11,2020

—

Vår referanse: JS

2020, Norges klatreforbund

Møtested: Nettmøte (Teams)
Møtedato: 27. november
MØtestart: Kl. 10,00
Møteslutt: Kl. 16.00
Til stede: Stein Tronstad (ST), Hanna Bugge (HB, fravær under sak 107 og 111)), Odd Magne Øgreid
(OMØ), Andreas Eide (AE), Egil Arne Soldal (EAS), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK,
fravær under sak 102, 103, 108-111)
Fra admin: Johanna Solberg (is), Reino Horak (sak 102, 103, 104, 105), Nina Skaugvoll (sak 101, 108),
Kjersti Gausvik (sak 110), Chad Stokes (sak 106, 109), Siss Klev (sak 104, 105)
Forfall: Laura Gürtler, Linett Eriksen Birkeland

Vedtakssaker:
Sak 99 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)
Sak 100—2020 Godkjenning av protokoll fra styremØte 09 (ST)
Sak 101 —2020 Klatreleder inne revisjon og nytt utdanningsnivå (NS)
Sak 102 2020 Uttakskriterier for landslag 20201 (RH)
Sak 103 —2020 Utøveravtale og landslag og utviklingslag 2021 (RH)
Sak 104—2002 Endring av alder for NM i 2021 (RH)
Sak 105 —2020 Arrangører nasjonale konkurranser 2021 (SK)
Sak 106 —2020 Arbeidsgruppe Brattkortprosjektet (CS)
Sak 107 —2020 Forlengelse av arbeidsavtale (iS) UNTATT OFFENTLIGHET
—

—

—

Diskusjons/informasjonsaker:
Sak 108— 2020 Sanksjonsutvalg, diskusjonssak (NS)
Sak 109 2020 Status Brattkompetanse, ikke saksfremlegg (CS)
Sak 110— 2020 Status Kompetanseløftet, ikke saksfremlegg (KG)
Sak 111 2020 Informasjon fra presidenten (ST)
Sak 112 —2020 Informasjon fra administrasjonen (iS)
Sak 113 2020 Informasjon fra styremedlemmene
Sak 114—2020 Eventuelt
—

—

—
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Sak 99

—

2020 Godkjenn ing av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 100

—

2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09 (ST)

Vedtak: Protokollen fra styremøte 09 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 101 2020 Klatreleder inne revisjon og nytt utdanningsnivå (NS)
NS presenterte saken for styret.
Forslag til vedtak: Administrasjon får mandat til å sette sammen en arbeidsgruppe på to til tre
personer, pluss at det er ledet av en fra administrasjonen.
—

Tilleggsforslag fra ST:
inne kl atri ng. »

—

«.

..for å utrede løsninger for kvalifisering og utdanning innenfor sikkerhet i

Vedtak: Administrasjon får mandat til å sette sammen en arbeidsgruppe på to til tre personer og en
leder fra administrasjonen for å utrede løsninger for kvalifisering og utdanning innenfor sikkerhet i
inneklatring.
Enstemmig vedtatt.

Sak 102 2020 Uttakskriterier for landsiag 20201 (RH)
RH presenterte saken for styret. Styret foreslo tre mindre endringer i teksten.
—

Vedtak: Uttakskriteriene for 2021 godkjennes, med endringer foreslått i styremØtet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 103 2020 Utøveravtale og landsiag og utviklingslag 2021 (RH)
RH presenterte saken for styret.
—

Vedtak: Utøveravtaler for landsiag og utviklingslag for 2021 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 104 2002 Endring av alder for NM i 2021 (RH)
RH presenterte saken for styret. Styret har tidligere tatt en beslutning om endringer i alderskiassene
for NC og NM og som trer i kraft fra og med 2021. Etter denne endringen kan ikke den eldste
ungdom C-klassen delta i NM. På grunn av koronapandemien er sjansen stor for at det blir begrenset
—
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med mulighet til å konkurrere også i 2021, og man ønsker derfor å utsette denne spesifikke
endringen i regelverket til 2022, slik at 13-åringer kan delta på NM i 2021.
Vedtak: Endring av tillatt alder for NM i 2021 godkjennes, nemlig samme regler i 2021 som i 2020.
Reglene endres først i 2022 istedet for 2021.
Enstemmig vedtatt.

Sak 105 2020 Arrangører nasjonale konkurranser 2021 (5K)
SK presenterte saken for styret. På grunn av utviklingen av koronapandemien har flere klubber takket
nei til å arrangere nasjonale konkurranser i 2021. Vi ser derfor behov for alternative løsninger.
—

Forslag til vedtak: Administrasjonen får mandat til å inngå avtaler med arrangører som ikke er
tilknyttet NKF til nasjonale konkurranser i 2021, dersom det ikke er mulig å få arrangører som er NKF
tilknyttet klubb.
Tilleggsforslag fra ST: Arrangørene skal godkjennes iht. konkurransereglementet.
Vedtak: Administrasjonen får mandat til å inngå avtaler med arrangører som ikke er tilknyttet NKF til
nasjonale konkurranser i 2021, dersom det ikke er mulig å få arrangører som er NKF-tilknyttet klubb.
Arrangørene skal godkjennes iht. konkurransereglementet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 106 2020 Arbeidsgruppe Brattkortprosjektet (CS)
CS presenterte saken for styret. I forbindelse med gjennomføringen av Brattkortprosjektet ønsker
administrasjonen å opprette en arbeidsgruppe. AE, ST og OMØ (delprosjekt 6) meldte seg til å gå inn i
arbeidsgruppa.
—

Vedtak: Det etableres en arbeidsgruppe for prosjekt Brattkortordningen, bestående av en
representant fra NKF adm. og to fagrepresentanter. Arbeidsgruppen ledes av representant fra adm.
Enstemmig vedtatt.

Sak 107 2020 Forlengelse av arbeidsavtale (is, u.off.)
Saken omfatter persondata og er unntatt offentlighet. Styret fattet enstemmig vedtak i saken.
—

Diskusjons- og informasjonsaker:
Sak 108 2020 Klage- og sanksjonsutvalg, diskusjonssak (NS)
NS la fram utkast til mandat og praktisk saksgang for det nye, tingvalgte klage- og sanksjonsutvalget
til diskusjon og innspill før arbeidet ferdigstilles. Styret sa seg fornøyd med de foreslåtte rammene og
ga en del innspill til detaljene. Ferdig mandat legges fram til godkjenning på neste styremøte.
—

Sak 109 2020 Status for Brattkompetanse (CS)
CS orienterte om arbeidet med nye brattkompetanse.no, som nærmer seg ferdigstillelse og forventes
satt i drift ved årsskiftet. Styret ser fram til den nye løsningen som bl.a. innebærer en overgang til
—
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digitale Brattkort og forenklet administrasjon av søknader om trener- og instruktørgodkjenning.
Siden alle Brattkortinnehavere må reaktivere kontoen sin ved overgang til digitalt kort, vil
overgangen gi en god indikator for antall aktive inneklatrere i landet.
Sak 110 2020 Status for Kompetanseløftet (KG)
KG orienterte om status for prosjektet Kompetanseløftet, med de fire delene «Klatreøkta» (en digital
ressurs for trenere i form av en øvelsesbank), utviklingstrappa for utøvere, klatring på skadefri.no og
revisjon av trenerløypa for klatring, Prosjektet går som planlagt og alle fire delprosjekter vil bli
ferdigstilt før august 2021. Skadefri.no er allerede ferdigstilt og lansert. Styret ga digital applaus.
—

Sak 111 2020 Informasjon fra presidenten (ST)
Orienteringspunkter:
• Årsmøte i Norsk friluftsliv 6.5.2021, med forslagsfrist for vedtektsendringer
31.12.2020. Vi må følge opp saken om felles ulykkesregister for friluftslivet.
• Medlemsmøte i Særforbundenes fellesorganisasjon (5FF) 25.11.2020, med bl.a.
debatt om kommende sak til idrettstinget 2021 om endring av tingsammensetningen.
NIF har opprettet et eget utvalg for å utrede saken. Terje Jørgensen slutter som GS i
SFF og ble takket for godt arbeid. Ny stilling er utlyst som en midletidlig stilling i å
påvente på at man tar stilling til hva 5FF skal være videre.
• OMØ, HB og ST arbeider med innspill for å ta vare på klatreområder truet av inngrep i
forbindelse med bygging av via ferrataer på Andersnatten og i Spansdalen, begge
steder i samarbeid med berørte klatreklubber.
—

Diskusjonspu n kt:
• Styret gikk gjennom oppfølgingspunktene fra de langsiktige diskusjonene under
styresamlingen 10.11. oktober. ST sender ut et revidert notat med ansvarsfordeling,
inkludert generell fordeling av ansvar for saksområder mellom styremedlemmene.
Sak 112 2020 Informasjon fra administrasjonen (iS)
• Administrasjonen arbeider med intern organsering i faggrupper, og
gruppelederrollene vil bli besatt etter intern utlysning. En viktig del av hensikten er å
delegere oppgaver og lette arbeidspresset på generalsekretæren og skape mer rom
for lede roppgavene.
• Sponsorsituasjonen er i negativ utvikling, med tap av samarbeidspartnere og totalt
200.000 i årlige inntekter, bl.a. som følge av pandemien. Generalsekretæren arbeider
med å etablere et sponsorprosjekt for å skaffe nye avtaler.
• Korona og aktivitet:
NM I Sogndal ble avlyst. Vi har klart å gjennomføre 5 av 6 nasjonale konkurranser i
2020.
Landslagssamling i november ble avlyst.
• Hannah Midtbø er engasjert som assisterende landslagleder i 30 % stilling.
• PA i IFSC ble gjennomført digitalt. Reino Horak deltok fra NKF. Han har laget egen
rapport som er tilgjengeliggjort for styret.
• Handlingsplan for kommende år vil bli lagt fram for styret 16.12.
—

°

Sak 113 2020 Informasjon fra styremedlemmene
• OMØ: Norsk fjellsportforum (NF) hadde rådsmøte 10.11.2020, der det bl.a. ble
besluttet å ta utdanning i førstehjelp inn i NF-standarden og å gjøre endringer i
breinstruktørutdanningen for å gjøre den mer relevant for aktører som engasjerer
—
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•

•

breførere og å bedre rekrutteringen.
Styret observerte at NF-samarbeidet p.t. ikke fungerer godt nok for NKFs behov, og vi
vil ta nye initiativ overfor DNT for å forbedre administrative rutiner og få i gang
strategiarbeidet.
OMØ: Samarbeidsutvalget som ble opprettet på initiativ fra NTK i sommer for å få
fram en felles holdning til rappellfester i fjellet, vil gjøre seg ferdig med arbeidet i
desember.
AE arbeider med en digital samhandlingsløsning for styret og administrasjonen.

Sak 114 2020 Eventuelt
• NS la fram foreløpige tanker om en digital klubbsamling våren 2021 og organiserte en
kort arbeidsøkt der styret fikk gi innspill til målgrupper, tema, ønsket utkomme og
«andre lure ting».
—
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