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Protokollfører

Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Trond Erik Backe (TEB)
Tor Oppegård (TO)
Amanda Barsten (AB)
Runa Lutnæs (RL)
Laila Løkkebergøen (LL)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)
Sølve Stubberud (SS)

Ikke tilstede

Vegard Thise (VT)

Deltagere

ORIENTERINGSSAKER
Status fra FS
Hvert styremedlem gir en kort oppdatering om sine klubbesøk og status i utvalget.
Styremedlem

Ansvarsområde

Sigurd Paulsen
Lars Einar Hollund
Trond Erik Backe
Laila Løkkebergøen
Tor Oppegård
Vegard Thise
Amanda Barsten
Bjørn Kristian Pedersen
Runa Lutnæs

CMAS, NIF, SFF
Virksomhetsplan
TK, AT
Utvalg for MA
Utvalg for MB
Utvalg for UVF
Utvalg for UVR
Utvalg for UVJ
HMS

Permisjon utdanningsansvarlig
Utdanningsansvarlig går ut i fødselspermisjon i 14 uker fra 1. november 2014.
GS vil be om en plan for å få gjennomført nødvendig oppgaver i TK i permisjonsperioden.

Fysisk TK-møte
TK vil ha møte på Ullevål 5-7 desember, hvor også visepresident og generalsekretær vi delta.
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Virksomhetsplan - strategiplan
Vi ønsker en helg med FS for å jobbe med strategi og virksomhetsplan. Torkel Seppola fra
kompetanseseksjonen i NIF vil delta på dette og lede FS gjennom prosessen.
GS tar et møte med ham for å avklare følgende punkter, så vi får et mål og godt innhold i samlingen:
-

Hvem ønsker dere skal involveres i planen og gi innspill til den?
Har dere tanker om hvilken arbeidsgruppe som skal holde i planprosessen?
Hva tenker dere om framdriften på planen?

AU har allerede diskutert disse punktene på mail, så GS har gode innspill å ta med til møtet.
Vi setter av helgen 17-18 januar til en slik samling i Oslo.

Økonomi
GS har oppdatert budsjett med prognose for 2014.
Prognose viser et litt større underskudd enn budsjettert. Årsakene til dette er flere:







Overgangen fra ytelsespensjon har medført ekstra kostnader fra 2013 som ikke var budsjettert.
Det var budsjettert større inntekter/lavere kostnader på utdanningsansvarlig.
Vi har flere betalte oppgaver i TK enn budsjettert.
E-Læringskursene er forsinket og gir ikke de forventede inntekter.
Redningskurs for brannvesenet er ikke ferdig og gir ingen inntekt i 2014.
Vi fikk mindre i rammetilskudd enn forventet.

GS har kuttet i kostnader der det er mulig, og har bedt om innspill fra utvalgene om de kan kutte
kostnader i 2014. Ny prognose legges frem på neste FS-møte.

Søknad fra UVJ
Utvalget for undervannsjakt har søkt om kr. 10.000,- ekstra til VM i Peru, med begrunnelse av at de har
penger til gode fra Euroafrican 2013.
Etter en gjennomgang av budsjett og regnskap for 2013 viser det seg at dette ikke stemmer, og
utvalgsleder UVJ har derfor trukket søknaden.
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VEDTAKSSAKER
FS-sak 14/23 - Instruktørsertifikat
TK besluttet i sommer at instruktører som ikke har holdt kurs siste to år skal miste sin instruktørstatus.
Det har kommet klage på dette vedtaket fra Tromsø Undervannsklubb. Vi har også fått mail fra Geir
Johannessen hvor han etterlyser de faglige begrunnelse for et slikt vedtak.
TK har behandlet denne saken iht gjeldende avtaleverk, og hva som står i Søknadsskjema
apparatdykkerinstruktører.pdf: «Autorisasjonen er gyldig for 2 år om gangen. For å opprettholde din
autorisasjon må du kunne dokumentere undervisningsaktivitet i perioden».
Det viser seg imidlertid at dette er et avtaleverk som ikke har vært praktisert. Ansvaret for at dette ikke
har blitt praktisert ligger utelukkende på Norges Dykkeforbund. Det blir derfor galt og svært urimelig å
skjerpe disse reglene uten at instruktører får rimelig tid til å komme inn under disse reglene. Det
foreligger ingen faglig dokumentasjon som underbygger behovet for å ikke kunne gi disse instruktørene
tid til å innordne seg reglene.
Mail om at man må fornye sin instruktørstatus har gått ut til 611 instruktører på vår mailingliste.
NDF har 119 aktive instruktører som har holdt et kurs siden 2010. Av disse har 70 holdt kurs siden
2012. Det vil si at det primært er disse 49 instruktørene som har holdt kurs siste 3 år som blir rammet
av dette vedtaket.
Vedtak:
1. FS trekker oppsigelsen av instruktørautorisasjoner, besluttet av TK i møte 16.06.14.
2. Alle instruktører som har utdannet minimum 1 elev siden 01.01.10 får fornyet sin autorisasjon med
utløpsdato 31.12.19. NDF følger da CMAS sin standard på fem år. ADM oppdaterer nødvendig
avtaleverk iht dette.
3. Instruktører som ikke har utdannet siden 01.01.10 må delta som hjelpeinstruktør på kurs eller delta
på instruktørseminar for å få tilbake sin instruktørautorisasjon.
4. ADM redigerer TK sitt forslag til retningslinjer for fornying av instruktørautorisasjon som TK får til
behandling, der endelig vedtak blir fattet i FS.
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