PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 03/13
TINGPERIODEN 2012/2014
28. februar 2013 – Telefon
GODKJENT PR. 05.03.13 – KVITTERT I FRONTER

Saker: FS-03/13/Fast J og FS-01/13/19
Deltagere:
Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Jan Bjørgo (JB)
Camilla Eilertsen (CE)
Amanda Barsten (AB)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

Forfall:
Vegard Thise (VT)
Andrea Wien (AW)
Tor Oppegård (TO)

Sak-koder:
I = Informasjonssak
V = Vedtakssak
L = Lukket sak
Tte= Tatt til etterretning

Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)
Møteleder: CMR

ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker)
Sak nr.

Ansv.

Type sak

FS-03/13/Fast J Økonomi

ALLE

V/Tte

Ansv.

Type sak

CMR

V

OPPFØLGENDE BEHANDLING
Sak nr.
FS-01/13/19

Protest mot at det Finske Dykkeforbundet arrangerer nordisk

Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 03/13/Fast J
SAK: Økonomi

FS ANSVARLIG: ALLE
FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
 NIF
 Salderingsgruppa
(Delvis)

SAKSUNDERLAG/REF.:

Resultatrapport pr. 31.12.12.
Balanserapport pr. 31.12.12.
Hovedboksutskrift, prosjektvis, pr. 31.12.12
Åpne poster leverandører pr. 31.12.12
Åpne poster kunder pr. 31.12.12
Forslag til avsetninger i 2012-regnskapet
Tiltak 55037 Reisetilskudd ifm. treninger og stevner

SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak

Tatt til etterretning

 Diskusjon

Regnskap for 2012.
VEDTAK:
Ingen spørsmål eller kommentarer. Regnskapet oversendes revisor for sluttrevisjon.

Forslag til avsetninger i 2012-regnskapet
Det vises til eget vedlegg.
VEDTAK:
Avsetninger vedtatt iht. forslag.

Forslag til budsjett 2013
Det vises til eget vedlegg.
Forslag til endring ifm. fridykkersertifikater og trenerautorisasjoner:
1. Krav om fridykkersertifikat gjeninnføres for UVR-utøvere.
2. Autorisasjonsavgift for fridykkertrenere/-instruktører gjeninnføres.
3. Autorisasjonsavgift for emnekursinstruktører vurderes.
VEDTAK:
Adm. bes sette opp et pro/kon notat.

Avkortning i tiltak 55037 – Reisetilskudd ifm. treninger og stevner og tiltak 55035 - Fadderordning
BAKGRUNN:
Ut fra erfaringer høstet i 2012 er det helt klart at det må innføres betydelige avkortninger i ordningen. Det vises til eget
vedlegg.
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Innkvartering og annet dekkes ikke.
2. Rene reisekostnader kan, innenfor budsjettrammene, dekkes med inntil 50%. For utøvere som er 18 år eller yngre
kan det hentes inn midler fra tiltak 37188 Bingoinntekter.
3. Avkortningen gjelder for begge tiltak (55037 og 55035)
4. Det innføres skriftlig rapportplikt for alle faddere. Det enkelte konkurranseutvalg fremmer forslag til
rapporteringskrav.
5. AU beslutter om en eller begge tilskuddsordninger må lukkes i løpet av året.
VEDTAK:
Vedtatt iht. forslag til vedtak.
Adm. bes sette opp et infoskriv. Dette sendes konkurranseutvalgene til uttalelse.
DISTRIBUSJON:

åpen

 internt
2

Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 01/13/19
Oppfølgende behandling FS-møte 3/13
SAK: Protest mot at det Finske Dykkeforbundet
arrangerer nordisk mesterskap 2013 i
undervannsjakt i Norge

FS ANSVARLIG: CMR

FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

SAKSUNDERLAG/REF.:

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
 NIF
 Andre

Invitasjon fra det Finske Dykkeforbundet hvor Hitra i Norge oppgis som destinasjon.
Vedlagt.
Mail fra utvalgsleder UUVJ av 09.01.13
Telefonsamtale med UUVJ-medlem Kjell Olav Hansen under FS-møte 2/13

SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak

 Tatt til etterretning

 informasjon

BAKGRUNN:
Som i de andre konkurransegrenene rullerer de nordiske landene på å være vertskap.
På nordisk møte i Gøteborg 25.-27.02.2011 ble det fattet følgende rulleringsvedtak:
Nordic Championship; Spear Fishing
Norway
Denmark Finland Norway
2011
2012
2013
2014

Det Finske Dykkeforbundet er av CMAS tildelt arrangementsansvaret for Euroafrican-mesterskapet i undervannsjakt 2013.
Finnene har derfor lagt det nordiske mesterskapet i 2013 til Norge – med finsk arrangøransvar.
Dette fremstår som en merkelig konstruksjon. Noe av hovedhensikten med rullering må jo være at mesterskapet er lokalisert
til noe ulike farvann i de tre nordiske landene. (Sverige deltar ikke i undervannsjakt).
Det kan også være et spørsmål om hvordan man ser dette opp mot forvaltning av fiskeressurser?
Det må også tas i betraktning vedtak fattet på nordisk telefonmøte 17.08.2012:
Decided on a unanimous vote 17.08.12:
The principal rule, based on the financial aspect, is not to arrange Nordic Championships (all UW -sports) in
those years when there is a WC, EC or Euroafrican championship, but Nordic Championship can be arranged if a
commission can come up with other financing approved by BoD.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Fra: Rune Strand [mailto:run-str@online.no]
Sendt: 9. januar 2013 21:03
Til: Cecilia Maria Rockwell; run-str@online.no; bjørn kristian pedersen; Vangsøy,
Per
Kopi: kjellkdk@gmail.com; borgemyr@hotmail.com; konstanse-karlsen@hotmail.com;
Cecilia Maria Rockwell; tonny.hansen@c2i.net; lofotkonge@gmail.com;
siskaug@broadpark.no; grethaskaug@hotmail.com
Emne: SV: nordisk
Tatt til etterretning
UUVJ støtter ikke at finnene kan arrangere nordisk i Norge. Håper politisk arbeid
fører fram Rune
BUDSJETTKONSEKVENS:
Pt. ukjent.
VEDTAK:
Dette burde det Finske Dykkeforbundet ha tatt opp med oss og klarert på forhånd. Det nedlegges ikke noen formell
protest, men CMR videreformidler UUVJs reaksjon ifm. nordisk møte 28.01.13 og Frankfurt-møte 02.02.13.
AKSJON/ANSV.:
Se vedtak.
DISTRIBUSJON:

 åpen

 internt
3

Saken har eskalert i betydelig grad siden forrige behandling. Ref. mail av 26.02.13:
From: matti
pyykko [mattispearfish@hotmail.com]
Sent: 2013-02-26 09:42:29 CET
To: run-str@online.no
Cc: Ville Lahikainen [ville.lahikainen@plandent.com],Johan Nielsen
[johan_vellerup@hotmail.com], tapio.salakari@pp.inet.fi
Subject: RE: Nordic Championship in Norway!
Hello Rune!
As you can see from Kimi´s email, we are very happy and glad to tell you that all
the arrangements are all ready made for the Nordic 2013 Hitra. Everything is ok.
What we need from Team Norway is the make ASAP the accommodation reservation from
the storefisk.no This Open Spearfishing event have sent a great message for all the
people who are interested in spearfishing in Nordic countries. Especially many
young people have been very happy about this new development in our sport. The "old
style Nordic championships" is end of it´s road ( always just the same faces from
each country ). We need to go forward and bring each year all the spearfishers
together. The Nordic Championships is the best place to meet and bring also
spearfishers families together. We off course hope that this "open event" will be
the way to organise the Nordic championships at the future.
Norway have great opportunity to show how they can develop the Nordic event at
2014, when the Nordic is held in Norway.
We have sent the official invitations to all the DIVING FEDERATIONS at
november 2012http://www.nordicspearfishing.com/
In this email is all the mail addresses of the people ho are organising the
Nordic 2013 at Froya, Hitra.
We are more than happy to hear ideas how to develop the Nordic Championships. Also
from the Norwegian spearfishing commitee.
All best, Matti Pyykkö
UUVR ber FS instendig om å protestere.
VEDTAK:
Det sendes protestskriv til det finske dykkeforbundet. Forslag til tekst legges ut i Fronter for kommentering/godkjenning.
AKSJON/ANSV.:
Se vedtak.

DISTRIBUSJON:

 åpen

 internt
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