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ORIENTERINGSSAKER
Handlingsplanen
Vi må bryte opp HP i elementer som konkretiserer aktivitet og målbare resultater, med hvem som har
ansvar for gjennomføringen og når det forventes ferdig. Dette arbeidet må ses i sammenheng med
vedtatt Handlingsplan, klubbesøkene som FS skal gjøre, og arbeidet frem mot en virksomhetsplan.
Adm. vil til samlingen i Kristiansand komme med forslag til tiltak og målbare resultater knyttet opp
mot arbeidsoppgavene til FS-medlemmene.

Nye instruktørbevis
AU har diskutert retningslinjene for nye instruktørsertifikater med utløpsdato, og om det er nødvendig
å ha så strenge regler med kun 2 års frist. Dette kravet har dette ikke vært praktisert, og AU mener vi
trenger alle instruktørene vi har og det vil kreve mye ressurser om mange må være hjelpeinstruktør på
kurs for å få reaktivert sin instruktørstatus. TEB orienterte om TKs syn på dette, og tar med innspill fra
FS tilbake til TK.

Klubb-besøk
LEH redegjorde for planene rundt hvordan klubbesøk skal gjennomføres, og at alle klubber med mer
enn 30 medlemmer bør ringes nå for å minne de om søknadsfristen for mva-kompensasjon.
GS sender ut en liste til FS-medlemmene med hvilke klubber de skal ringe for å informere om
mva-kompensasjon, og samtidig forsøke booke et klubbesøk i høst/vinter.
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OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 14/15 – Økonomi
GS orienterte om økonomien og oppdatert budsjett, og forslag til tiltak.
Prognose viser at underskuddet vil bli høyere enn budsjettert.
Vedtak:
FS ser at satsingen på utdanning i 2014 gir høyere utgifter og lavere inntekter enn budsjettert.
FS ønsker derfor at utdanningsansvarlig gir en redegjørelse for satsingen på møtet i Kristiansand.
FS vil på bakgrunn av dette gjøre nødvendige vedtak.

VEDTAKSSAKER
FS-sak 14/18 – Fullmakt utdanningsansvarlig
Det er i dag kun president og GS som kan signere på skoleavtaler og instruktøravtaler.
Det er imidlertid praktiske grunner for at dette bør kunne gjøres av utdanningsansvarlig.
Vedtak:
FS gir utdanningsansvarlig fullmakt til å signere skoleavtaler og instruktøravtaler.
Avtalene skal arkiveres på NDF-kontoret.
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