Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/14
18.-19. januar 2014

Deltagere
Møteleder

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Jan Bjørgo (JB)
Vegard Thise (VT)
Camilla Eilertsen (CE)
Tor Oppegård (TO)
Amanda Barsten (AB)
Andrea Wien (AW)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)
Sølve Stubberud (SS)
Torkel Rønningen
(TR)

Protokollfører

VEDTAKSSAKER
FS-sak 13/29

VM UVR
Budsjett VM i Colombia.

Vedtak:

GS får i oppdrag å legge frem budsjett på neste styremøte.
Konkurranseutvalget v/Torkel og Gunnhild lager budsjett.

FS-sak 13/31

Utvalgsstruktur
Utarbeide utvalgenes mandat og oppgaver, samt nytt delegeringsreglement.

Vedtak:

Utsettes.

FS-sak 14/01

Ratifisering
Instruktørkurs Fridykking
NDF Fridykker og instruktørstandard

Vedtak:

FS delegerer fremtidige ratifiseringer til utdanningsutvalget.

FS-sak 14/02

Hederstegn
Det er behov får å gå igjennom retningslinjer for hederstegn, oversikten over tidligere
tildelinger, samt se hvem som skal ha tildelt hederstegn ved kommende ting.

Vedtak:

Det nedsettes en komite med Torkel, Amanda og Kjell for å se på dette.

FS-sak 14/03

Klubbutviklingsprosess
FS ønsket evaluering av klubbutviklingsprosessen.

Vedtak:

Adm. koordinerer arbeidet. CMR og VT ønsker å delta i prosessen.

FS-sak 14/04

Styresammensetning
FS ønsker å endre styrets sammensetning slik at man for to visepresidenter.

Vedtak:

Følgende endringsforslag sendes lovkomiteen:

"Forbundstyret foreslår endring i §17 angående valg og styresammensetning. Forbundstyret foreslår å øke
presidentskapet med 1 visepresident gjeldende fra tingperiode 2014-2016. Ednringen er å øke presidentskapet
med 1 visepresident og redusere antall styremedlemmer med 1. Dersom dette blir en realitet blir
styresammensetningen slik:
President og 2 visepresidenter
4 styremedlemmer
2 vara
Begrunnelse for forslag:
Presidentvervet har endret seg med større arbeidsmengde enn tidligere. Invitasjonene er rettet mot ledelsene i
særforbundene. I en del arenaer vil det kreve en del forpliktelser som bare ledelsen kan inngå. En endring i
presidentskapet gjør at arbeidsmengden kan deles på flere og sikrer kontinuerlig rekruttering.
Endring i presidentskapet er i tråd med styresammensetning i Idrettstyret og flere andre særforbund. Det gjør at
det strategiske arbeidet nasjonalt og internasjonalt styrkes ved at presidentskapet gjør en intern fordeling av
oppgaver nasjonalt og internasjonalt."
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