ffkF
NORGES KLATREFORBUND

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 19.05.2021

Vår referanse; iS

Protokoll for styremøte nr. 03 2021 Norges klatreforbund
Møtested: Teams møte
Møtedato: 12. mai
MØtestart: Kl, 19.00
MØteslutt: Kl. 22.00
Til stede: Stein Tronstad (ST), Hanna Bugge (HS), Odd Magne Øgreid (OMØ), Andreas Eide (AE), Egil
Arne Soldal (EAS), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK), Linett Eriksen Birkeland (LEB),
Laura Gürtler (LG)
Fra admin: Johanna Solberg (is), Reino Horak (RH) var til stede under behandling av sak32, 33, 34 og

40, Nina Skaugvoll (NS) var til stede under behandlingen av sak 35, 36 og 40, Siss Klev (5K) var til
stede under behandlingen av sak 32, 33, 34 og 40.
Forfall:
-

Vedtakssaker:
Sak 25 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)
Sak 26 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02 2021 (ST)
Sak 27— 2021 Årsregnskap 2020 (iS)
Sak 28 2021 Styrets økonomiske beretning 2020 (iS)
Sak 29 —2021 Årsrapport 2020 (iS)
Sak 30— 2021 Økonomirapport første kvartal 2021 (iS)
Sak 31 2021 HMS-sikkerhetsseminar (OMØ)
Sak 32 2021 Reglementsendring nasjonale konkurranser (RH)
Sak 33 2021 NIF Anleggspolitisk program (AK)
Sak 34 2021 Generelle retningslinjer for krimpetak (SK og RH)
Sak 35 2021 Boltekurs
—

—

—

—

—

—

—

—

Diskusjons/informasjonsaker:
36 2021 Rammeverk for utdanning (NS)
37 2021 Arbeidsgrupper i styret (ST)
38— 2021 Saker til ldrettstinget (ST)
39 2021 Informasjon fra presidenten (ST)
40 2021 Informasjon fra administrasjonen (iS)
Rapport fra IFSC PA (NH)
Evaluering og erfaringer fra Nasjonal klubbsamling (RS)
Status for prosjektet “utvikling av regionale konkurranser>) (SK)
Status for prosjektet «utvikling av nasjonale konkurranser» (JS)
Status Ulykkesdatabasen (iS)

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

—

—

—

—

-

-

-

-

-
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Sak 41 —2021 Informasjon fra styremedlemmene
Sak 42 2021 Eventuelt
—

Sak 25

—

2021

Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 26

—

2021

Godkjenning av protokoll fra styremØte 02 2021 (ST)

Vedtak: Med tilføyelse av vedtaket i sak 19 godkjennes protokollen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 27

—

2021

Årsregnskap 2020 (is)

Norges klatreforbund hadde i 2020 planlagt et overskudd på kr. 15 500; Årsregnskapet for 2020
ender med et overskudd på kr. kr. i 462 549 som medfører at NKF har en positiv egenkapital på kr. 5
657 542.
-

Vedtak: Årsregnskapet for 2020 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 28

—

2021

Styrets økonomiske beretning 2020 (is)

Vedtak: Styrets Økonomiske beretning for 2020 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 29

—

2021

Årsrapport 2020 (is)

Styret hadde mindre innspill til rapporten, som administrasjonen innarbeider.
Vedtak: Årsrapporten for 2020 godkjennes.
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Enstemmig vedtatt.

Sak 30

—

2021

Økonomirapport første kvartal 2021 (iS)

Vedtak: økonomirapport for første kvartal 2021 er tatt til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Sak 31

—

2021

HMS-sikkerhetsseminar (OMØ)

Forslaget til vedtak ble justert i møtet, for å klargjøre ansvaret for å etablere komitéen og for
å gi bidrag til det faglige innholdet.
Vedtak: NKF tar initiativ til et HMS-sikkerhetsseminar i løpet av 2021 der målgruppen er
personer som er involvert i driften av både små og store klatresentere. NKF inviterer bredt til
både klubber og kommersielle klatresentere, samt inviterer aktuelle foredragsholdere til
seminaret. Administrasjonen etablerer komite for gjennomføring av arrangementet.
Sikkerhetskomitéen bidrar til det faglige innholdet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 32

—

2021

Reglementsendring nasjonale konkurranser (RH og 5K)

Ordlyden i forslaget til vedtak ble justert i møtet av språklige grunner.
Vedtak: Reglementet for nasjonale klatrekonkurranser tilføyes nye bestemmelser om rollen
til NKFs nye klage- og sanksjonsutvalg og et punkt som hjemler oppnevning av en teknisk
delegat (<technical delegate») for NKF blant konkurransenes funksjonærer.
Enstemmig vedtatt.

Sak 33

—

2021

NIF Anleggspolitisk program (AK)

Vedtak:
•
•
•

Administrasjonen utarbeider en «betinget utlysning» for aktuelle prosjekter til NIFs
nasjonale anleggsplan.
Prosjekter/kandidater vurderes og prioriteres i henhold til kriterier fra NKF sitt innspill
til anleggspolitisk program, samt detaljering av disse kriteriene.
Utlysningen er betinget i forhold til videre saksgang for nasjonal anleggsplan i NIF.

Enstemmig vedtatt.
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Sak 34

—

2021

Generelle retningslinjer for krimpetak (5K og RH)

Vedtak: Styret godkjenner følgende generelle retningslinjer for å unngå fingerskader og andre
skader på barn og ungdom i vekstfasen:

•

Bruk avfingertunge grep ogflytt som leder til overbelastning avfingerledd, eller kan
forårsake annen skade, bør begrenses på trening og i konkurranser for barn og ungdom
som er i vekstfasen

Enstemmig vedtatt.

Sak 35

—

2021

Boltekurs (OMØ)

Forslag til vedtak: Listen med endringsforslag innarbeides i kursmalen før den implementeres
som et NKF-kurs.

Nytt forslag ble lagt fram i møtet av ST, etter samråd med administrasjonen:
• Administrasjonen innarbeider endringsforslagene fra komitéen, slik at dokumentet kan
benyttes som intern kursinstruks for boltekurs i regi av NKF.
• Administrasjonen jobber videre med å sette kurset inn i den nye standardmalen for
NKF-kurs.
Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 36

—

2021

Rammeverk for utdanning (NS)

I nfo rm a si o nssa k.
NS presenterte rammeverk for utdanning for styret. Styret kom med en rekke innspill som
administrasjonen vil vurdere videre.

Sak 37

—

2021

Arbeidsgrupper i styret (ST)

Følgende styreinterne arbeidsgrupper ble opprettet i møtet (i tillegg til de som eksisterer fra
før):
•
•
•
•
•

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

langsiktig målbilde for NKF: HB, ST, i samarbeid med adm.
bærekraftig drift: LG, ML
økonomi og finansiering: EAS, HB, i samarbeid med iS
revisjon av retningslinjer for faste forankringer mm. (prosessforslag): LEB, HB, ST
inngrepssaker: ST, HB, OMØ, LEB
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Innledende temanotater om de tre første temaene leveres før styresamlingen 24-26.9.
Prosessforslaget til tema 4 leveres før sommeren. Tema 5 er løpende arbeid.

Sak 38

—

2021

Saker til ldrettstinget (ST)

Diskusjon ssa k.
Styret gikk gjennom sakene til idrettstinget for å bli enige om NKFs stemmegiving i viktige
saker.

Sak 39

—

2021

Informasjon fra presidenten (ST)

ST informerte om bl.a.:
•
•
•
•

Sak 40

Møte med president og generalsekretær i NIF 27.4. (ST og iS representerte NKF)
Møte i UIAA-styret 1. mai
Situasjonen på Andersnatten der grunneierna har nedlagt bolteforbud
Mediesaker

—

2021

Informasjon fra administrasjonen (iS)

Administrasjonen ved iS, RH, N5 og 5K informerte om:
•
•
•
•
•

Sak 41
•

•

Rapport fra IFSC PA (NH)
Evaluering og erfaringer fra Nasjonal klubbsamling (N5)
Status for prosjektet “utvikling av regionale konkurranser» (SK)
Status for prosjektet «utvikling av nasjonale konkurranser» (iS)
Status Ulykkesdatabasen (iS)

—

2021

Informasjon fra styremedlemmene

HB, DM0 og iS representerte NKF på årsmøtet i Norsk friluftsliv (NFr) 6. mai. Et grunngitt
spørsmål om videre utvikling av et nasjonalt ulykkesregister avkiarte at NF ikke vil påta seg å
drive prosjektet framover på grunn av motstand fra enkelte medlemsorganisasjoner. Veien
til å realisere registeret må derfor gå gjennom samarbeid med de større
medlemsorganisasjonene som er interessert i prosjektet, primært DNT og Røde Kors.
Styret diskuterte et kommende kunstprosjekt som er planlagt i en av klatreveggene på Kolsås
i Viken. NKF vil ikke engasjere seg i saken.
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Sak 42—2021

•
•
•

Eventuelt

Styresamlingen 2021 legges til helga 24.-26. september.
Øvrige styremøter i høst doodles av ST. Første styremøte etter sommerferien blir ultimo
august.
Om styremøtet 16. juni skal holdes fysisk eller digitalt avgjøres 1, juni.
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