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ORIENTERINGSSAKER
Møte med Riksadvokaten
LL orienterer om møte med Riksadvokaten vedr. fredning av Blücher og Tirpitz.
Det er mulig å søke om dispensasjon for dykkeforbundet under den midlertidige fredningen.
Når det endelige fredningsvedtaket foreligger vil det bli muligheter for dykking. Riksantikvaren har
ennå ikke besluttet hvilken form for søknad eller melding det vil bli.

Arbeid i RK
Utdanningsansvarlig orienterer om arbeidet I TK.
Se siste TK-referat i Fronter: TK referat inkl oppgave0903 2015.docx

Regnskap og årsberetning
GS fremlegger regnskap og årsberetning. Disse ble godkjent og signert av FS.

Idrettspolitisk dokument (IPD)
SP orienterer om vårt svar i høringsprosessen til IPD.
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Forskriften om skip som fører 12 passasjerer eller færre
Sjøfartsdirektoratet aksepterer at fartøy under 24 m største lengde som eies eller drives av frivillige
sammenslutninger ikke anses for å operere i “næringsvirksomhet”, selv om hele eller deler av driften
finansieres ved innbetaling av medlemsavgift.
Dette forutsetter at medlemmene har en reell tilknytning til foreningen, at seilasene er forbeholdt
sammenslutningens medlemmer og at bruken av fartøyet best kan beskrives som fritidsaktivitet. Disse
fartøyene skal da følge reglene som gjelder fritidsfartøy.
Det er imidlertid ikke akseptabelt om reglene som gjelder skip i næringsvirksomhet uthules ved at det
dannes «foreninger» der formålet ikke er rekreasjon, fritidsaktivitet eller hobby, men å dekke et
transportbehov for medlemmene. Dersom det er tilfellet, eller om virksomheten er økonomisk motivert,
om det averteres eller tilbys turer til allmennheten, eller om personer uten tilknytning til
sammenslutningen i stedet for å betale billett betaler “medlemskontingent” for å være med på
enkeltturer, vil driften være å anse som “næringsvirksomhet”, slik at skipssikkerhetsloven med
tilhørende forskrifter får anvendelse. Dersom aktiviteten blir å anse som næring, er vi over i regelverket
for skip som frakter 12 eller færre passasjerer, jf. forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av
fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv (forskrift 1400). Kravene til fører av et slikt fartøy
fremgår av forskrift 1400 § 18.
Kvalifikasjonskravene til fører fremgår av § 18 i forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av
fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv,
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-24-1400.
Fører skal ha sertifikat tilpasset fartøyets størrelse, minimum D5L - fritidsbåtskippersertifikat eller
fiskeskippersertifikat klasse C, helseerklæring for arbeidstakere på skip og grunnleggende
sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om kvalifikasjonskrav.
Informasjon om fritidskippersertifikat D5L finner dere på nettsidene til Sjøfartsdirektoratet,
http://www.sjofartsdir.no/sjofolk/sertifikater-elektronisk-soknad-ograpportering/fritidsbatskippersertifikat/.
Generell informasjon om regelverket for fartøy med 12 passasjerer eller færre finner dere på nettsiden,
http://www.sjofartsdir.no/fartoy/fartoystyper/passasjerskip/passasjerskip-12-passasjerer-eller-farre/.
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VEDTAKSSSAKER
FS-sak 15/06 Godkjenning av nye kurs
TK har jobbet frem en mengde kurs som skal godkjennes av FS. Disse ligger i Fronter.
Utdanningsansvarlig presenterte følgende endringer i materiell og nye kurs:








CMAS1 Instruktørmateriell
CMAS2 Instruktrømateriell
Enriched air nitrox diver
Introduksjonsdykk
Isdykkerkurs
Trimix kurs
Tørrdraktskurs

Vedtak:
FS godkjenner de fremlagte kursene.

TK har også utarbeidet en del forslag til endringer:







Endring i CMAS **
Hvorfor obligatorisk med bøker
Ny loggbok
Endring i skoleavtale
Norm sikkerhetsregler for NDF
Hvorfor hete Sportsdykking

Vedtak:
FS godkjenner «Endring i CMAS**» og støttet forslaget «Hvorfor obligatorisk med bøker».
Forslag til ny loggbok mangler budsjett og bes derfor fremlagt for FS på nytt med et budsjett.
“Endring i skoleavtale” og «Norm Sikkerhetsregler for NDF» behandles i et ekstraordinært FS-møte
onsdag 25. mars kl. 20:00.
AU ser på «Hvorfor hete sportsdykking» og FS behandler dette på neste ordinære FS-møte 29. april.
AU utarbeider også en mal til TK for fremtidig innlevering av kurs til godkjenning med informasjon
om prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og godkjenning av kurs.
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