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Deltagere
Møteleder

Protokollfører

Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Vegard Thise (VT)
Trond Erik Backe (TEB)
Tor Oppegård (TO)
Amanda Barsten (AB)
Runa Lutnæs (RL)
Sølve Stubberud (SS)

Bjørn Kristian Pedersen (BKP) og Laila Løkkebergøen (LL) deltok ikke i møtet.

ORIENTERINGSSAKER
Brosjyre
NDF har laget en ny brosjyre for å rekruttere nye medlemmer. Vi sender ut et lite antall til alle klubber, og lar de
deretter kunnen bestille 100 eks. i nettbutikken. I tillegg sendes den til dykkeskolene, instruktører, PADI-sentre,
svømmehaller, skoler osv.

Fridykkerkurs NIF
AG har kjørt fridykkerkurs for administrasjonen og andre i NIF. Av 15 som startet på kurset har 13 fullført, en
med **sertifikat og 12 med *** sertifikat.

SIOPS-kurs
Dykkerkurset gikk over to helger, 26. - 27. april og 24. - 25. mai, 2014 på Oscarsborg festning og i Drammen, og
var åpent for alle skadde veteraner. Kurset kom i stand gjennom et samarbeid mellom Veteranforbundet SIOPS,
Norges Dykkerforbund og Drammen Dykkeskole. Veteranene som deltok ønsker å takke Norges Dykkerforbund
og Drammen Dykkeskole for et fantastisk opplegg.

Introduksjonsdykk
Konseptet introduksjonsdykk ble revidert og ratifisert av Teknisk Komite den 09.04.2014, det vil si at det er
mye enklere for alle å avholde CMAS introduksjonsdykk. Alt materiell er tilgjengelig i fronter for instruktører,
og rammeplanen ligger på ndf.no.
Vitenskapskomite
Vi hadde et oppstartsmøte i VK 19. mai for å få flere medlemmer i utvalget, og få i gang mer aktivitet.
LL og RL har flere aktuelle kandidater. AS forsetter gjerne som utvalgsleder, og planlegger et marinbiologikurs
i Søgne i løpet av august 2014. Fullstendig referat fra møtet ligger i Fronter.

Ulykkeskommisjon
SP orienterte kort om ulykkeskommisjon, og at AU jobber med å få denne operativ igjen.
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Nye apparatdykkerinstruktør
JOG, Mjøsen Dykkeklubb
KB,
Sirevåg Dykkeklubb
KK, NTNUI-DG
KA,
NTNUI-DG

Nye fridykkerinstruktører
KA,
NTNUI-DG
SW, NTNUI-DG
AS,
NTNUI-DG
HØ,
Farsund Undervannsklubb
KW, Verdal Sportsdykkerklubb
CE,
Moss
RK,
Moss
RT,
Moss
FK,
Moss
GW, Eidsvoll Dykkeklubb
JU,
Flekkefjord
MS,
Sandefjord Dykkeklubb
NPH, Soon Fridykkerklubb

Extrastiftelsen
NDF har søkt Exstrastiftelsen om kr. 400.000,- for å kjøre 4 dykkekurs for døve i 2015.
Søknaden ligger i Fronter under Emnearkiv/Extrastiftelsen.

Friluftslivets år
NDF har søkt Miljødirektoratet om kr. 700.000,- for å gjennomføre fisketurer med muligheter for fridykking og
undervannsjakt i mai, juni, august og september på 10 steder i Norge i forbindelse med Friluftslivets år 2015.
Søknaden ligger i Fronter under Emnearkiv/Friluftslivets år 2015.

Fysisk FS-møte i Kristiansand
Det blir møte med FS, adm. og utvalgsleder på Skottevik 22-24 august. Presidenten er ansvarlig for booking og
gjennomføring. Følgende program er foreslått:
Fredag

AU-møte, FS-møte, dykking/fridykking/sosiale aktiviteter.

Lørdag

Fellesmøte med FS, utvalgsledere og adm.
Aktiviteter og målbare resultater i handlingsplanen.
Gjennomgang av regnskap/budsjett, presentasjon av plan for 2. halvår.
Plan for utarbeidelse av NDF-håndbok.
elles middag med deltagerne på NM i UVJ lørdag kveld.

Søndag

Gjennomgang og trening for FS på presentasjon for klubbesøk.
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VEDTAKSSAKER
FS-sak 14/13 Utvalgsstruktur
I møte 15. mai mellom AU og utvalgslederne ble det gitt tydelig ønske om at NDF beholder de eksisterende
utvalgene innen jakt, foto og rugby. Alle de tre utvalgsledere kan fortsette inntil videre, men både rugby og foto
ønsker at man finner er ny utvalgsleder.
Vedtak:
NDF beholder eksisterende utvalgsstruktur og oppnevner følgende utvalgsledere:




UV-Jakt
UV-Foto
UV-Rugby

Rune Strand
Berit Lyngstad
Gunnhild Litlabø

(inntil ny leder er funnet)
(inntil Hedda Døli overtar)

FS-sak 14/14 - Fridykker redningskurs
TK arbeider med å lage et kurs for brannvesenet som skal være et tillegg til ***fridykker-sertifikat.
Foreløpig rammeplan for kurset ligger i Fronter. TK har sendt budsjett på kurset til GS for vurdering. Budsjett
for kurset ligger samme sted.
Vedtak:
Ansvarlig i TK for arbeidet med å lage kurset «Fridykker redningskurs» inviteres til neste FS-møte for å gi en
status i arbeidet, samt svarer på spørsmål rundt faglig innhold og økonomi.

FS-sak 14/15 - Økonomi
Vi har fått 1.813.868,- i rammetilskudd (budsjettpost 98080), budsjettert var 1.860.000,Videre har vi fått 299 320,- til utviklingsorientert ungdomsidrett (budsjettpost 55030), budsjettert var 320.000,-.
Trener for jr. landslaget har derfor fått beskjed om å kutte kostnader med kr. 20.000,-.
Det er budsjettert med 120.000,- i kursinntekter på 20 nye apparatdykkerinstruktører. Så langt har dette kun
resultert i 4 nye instruktører, så vi vi vil neppe nå budsjett i 2014 på kursinntekter (96039). Utdanningsansvarlig
er imidlertid i gang med å konvertere instruktører på et PADI-senter til CMAS, noe som kan gi flere
nyutdannede elever. Dette vil kunne medføre høyere inntekter på materiell og sertifikater, men styret må vurdere
tiltak for å kutte kostnader, øke inntekter, eller bevilge mer av egenkapital til satsing på utdanning.
Ny regnskapsrapport pr. mai ligger i Fronter.
Vedtak:
Under ledelse av GS må administrasjonen og utvalgene gjøre en vurdering av regnskap 1. halvår sammen med
oppnådde aktivitetsmål. Der må lages en plan for 2. halvår som viser korrigerende tiltak for at aktivitetsmål og
budsjett for 2014 nås. GS gjør en revisjon av budsjettet i henhold til de rammetilskudd som er bevilget fra NIF.
Oppdatert budsjett og plan for 2. halvår presenteres for FS av GS på styremøte 6. august.
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FS-sak 14/16 - Nasjonalt senter Oscarsborg
SS og TO var i møte med Forsvarsbygg (FB) 16. mai. Da fikk vi presentert øvrige planer om bl.a. klatrepark i
samme lokale som vi har vurdert. Om dette blir noe av, er disse på plass tidligst april 2015.
FB ga oss et muntlig tilbud på kr. 80.000,- pr. år for leie av den store hallen, lageret innenfor, samt halve
dusjanlegget. De sier dusjanlegget må bygges om da båthavna skal disponere halve anlegget, og at leietakere må
være med på å dekke kostandene. Det er ikke mulig å få overnatting i lokalet.
Oslo Undervannsklubb har en båt de ønsker å legge på Oscarsborg, og er villig til å dekke leien vår med
30.000,- pr. år. Båten har gått i trafikk mellom Drøbak og Oscarsborg og har stor historisk verdi for Oscarsborg.
Det er allikevel ikke vilje i FB til å få til en løsning for dette, men OUK kan få leie båtplass der Kaholmen
tidligere lå. Denne vil imidlertid koste kr. 50.000,- pr. år, og er innerst i båthavna slik at man ikke får ut båten på
de mest travle periodene.
Vi la frem behov for plass til våre dykkebåter utenfor hallen, men FB sier båthavna er leid ut til en ekstern aktør
og er full hele sommeren.. En mulig løsning er ny brygge på utsiden av lokalet, men denne må da NDF betale
for og håndtere.
FB informerte om at de har planer for overnattingsmuligheter i det gamle depoet, men kan ikke si noe om når
dette vil stå ferdig, og hva det vil koste å overnatte. De antydet også at leietagere må være med å betale for
oppussing av dette lokalet, uten å si noe om hva dette vil koste.
Hotellet er ikke villig til å gi oss en god pris og ligger langt over idrettspriser vi får andre steder. De holder
dessuten stengt i helger dersom det ikke er minst 10 gjester.
Drøbak Undervannsklubb ønsker å forbli i sine lokaler på Steinbrygga i Drøbak, Røyken Sportsdykkerklubb
ønsker å forbli i sine lokaler på Hurum. Drammen Dykkeskole er interessert i å drive på Oscarsborg, men de har
allerede tilgang på lokaler og utstyr. Det ble ikke aktuelt for Frivannsliv å legge sine kurs til Oscarsborg, heller
ikke for Per Kolseth.
Vedtak:
Ut fra en samlet vurdering, stoppes videre arbeid med Oscarsborg alternativet. Adm. arbeider videre med å finne
samarbeidspartnere som sammen med NDF kan etablere regionale senter.

FS-sak 14/17 - Håndbok for NDF
Dykketinget påla FS å gjennomgå og oppdatere interne regler og instrukser som skal resultere i en håndbok for
NDF. Dette vil si at vi må gå igjennom Administrasjonsmanualen og oppdatere det som er relevant.
Vedtak:
GS legger frem en plan for utarbeidelse av håndbok til fysisk møte i Kristiansand. Deretter oppnevnes en komité
som går gjennom det som finnes og legger frem et forslag til håndbok. Målet må være å presentere denne på
Ledermøtet 2015.
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