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FS

Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Trond Erik Backe (TEB)
Vegard Thise (VT)
Laila Løkkebergøen (LL)

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Gjester

Jan Kirkemyr
Stian Olsen
Torkel Rønningen
Siri Korsbrekke
Odd Ulltang
Kjell Hansen
Petter Tennefoss

ORIENTERINGSSAKER
Marinreparatørene
Marinreperatørene har fått 350.000,- fra Miljødirektoratet, blant annet til koordinering og
metodeutvikling for undervannsrydding.
http://www.amta.no/nesodden/nyheter/soppel/sjekk-hva-marinreparatorene-skal-gjore-medtildelingsmidlene-pa-350-000-kroner/s/5-3-62752
Lars Dalen i Marinreparatørene orienterer om saken.

Anti-Doping Norge
NDF har hatt et møte med Antdoping Norge om å bli et rent særforbund.
http://www.antidoping.no/forebygging/rent-saerforbund/
Linda Olsen fra Antidoping Norge orienterer om saken.

Cecilia Rockwell
Ceclilia Rockwell har trukket seg fra sine verv i Norges Dykkeforbund.
Sigurd orienterer om saken.
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Valgkomitéen
Som en følge av at Cecilia Rockwell trakk seg, har valgkomitéen måtte finne ny leder.
Valgkomiteen har nå konstituert seg, og ny sammensetning er:
Leder: Jan Bjørgo
Medlem: Torill Meistad
Medlem: Børge Alex Høyvik
Vara: Charlotte Marie Flatland
Komiteen er enig om å jobbe sammen som ett team (også inkl. vara) fram mot neste Dykketing.
Vi ønsker å møte med FS og evt. andre komiteer / utvalg i inneværende periode og mottar gjerne
invitasjoner til dette. Vi ber om at administrasjonen gjør kjent den nye sammensetningen av
valgkomiteen så snart som mulig slik at evt. misnøye eller krav om omvalg e.l. kan komme frem
(jf. juridisk vurdering av NIF).

Idrettspolitisk dokument
Idrettstinget vedtok nytt Idrettspolitisk dokument som skal være styrende for alle medlemsorganisasjonene. Endelig versjon etter endringer på Idrettstinget foreligger ikke ennå, men
utgangspunktet før Idrettstinget ligger i Fronter: Utkast IPD 2015-2019 før Idrettstinget.doc
Dette dokumentet er førende for hva som skal inn i NDFs virksomhetsplan i samme periode.
Viktig at alle setter seg godt inn i dette.
Sigurd orienterer om IPD-prosessen på Idrettstinget.

Økonomi
GS orienterer om status.
Dokumenter i Fronter:

Prosjektregnskap pr. 31.07.15
Status pr. 31.07.15 med prognose
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Utvalg UVR
Siri K. og Amanda B. orienterer om arbeidet i utvalget og presenterer halvårsrapport.
Norge tok gull og sølv i VM 

Utvalg Foto
Roy D. og Torkel R. orienterer om arbeidet i utvalget og presenterer halvårsrapport.
e-Læringskurset, nye regler for NM og status NM på Gulen.

Utvalg jakt
Kjell H. orienterer om arbeidet i utvalget og presenterer halvårsrapport.
NM-cup, Kristiansundcup, samt NM og ungdomstreff som er denne helgen.

Utvalg MA
Odd U. og Laila L. orienterer om arbeidet i utvalget og presenterer halvårsrapport.
Seminarer, kurs og materiell, status fredningssaken (Blücker/Tirpitz).

Utvalg MB
Hverken Runa eller Anders har anledning til å delta på denne samlingen.
Anders har oppdatert heftet til Marinbiologikurset, mangler kun en del nye bilder.

Teknisk komité
Trond Erik orienterer om arbeidet i utvalget og presenterer halvårsrapport.
Oppfølging etter forrige instruktørsamling, medlemmer i TK, utvikling av nye kurs og materiell,
redningskurs, status instruktørutdanning (både apparat og fridykking).

Instruktørsamling 2016
På TK har begynt planleggingen av neste instruktørsamling. I den forbindelse trenger TK et budsjett å
jobbe ut fra. I 2015 var budsjettet NOK 50.000,-. TK har som mål å øke antall deltagere i 2016 og ber
derfor om å få øke budsjettet til NOK 70.000,- i 2016. Samlingen planlegges på Østlandet for å gjøre
reisekostnadene rimeligere for de fleste instruktørene, og dermed klare å samle flere deltagere.
Jan og Trond Erik orienterer om saken.
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Møteplan høsten 2015
14. september
16. september

15:00 AU-møte
20:00 FS-møte

19. oktober
21. oktober

15:00 AU-møte
20:00 FS-møte

16. november
18. november

15:00 AU-møte
20:00 FS-møte

14. desember
16. desember

15:00 AU-møte
20:00 FS-møte

I tillegg har vi følgende møter:
26. august
27. august
10-13. september
17. september
17. september
23. september
24. september
12. oktober
15-16 okt.
24. november
3. desember

GS Utviklingsprogram.
Møte president/adm. virksomhetsplan.
NM Foto Gulen.
Medlemsmøte SFF.
Informasjonsmøte Idrettskanalen.
GS-forum.
Møte i Drukningsforebyggende råd.
Møte arbeidsgruppa virksomhetsplan.
GS Utviklingsprogram.
Medlemsmøte SFF.
Felles forum for generalsekretærer og organisasjonssjefer.

Virksomhetsplan
Arbeidsgruppa har jobbet med visjon, verdier og virksomhetsidé, samt hovedmål for NDF.
Visjon:

Alltid gode opplevelser under vann.

Hovedmål:

10 000 medlemmer i gode klubbmiljøer innen 2020.

Verdigrunnlag:

Trygghet, Samhold, Glede

Virksomhetsidé:

NDF skal sammen med klubbene skape dykkeglede for alle som ønsker å oppleve
trygg og spennende undervanns-aktivitet, samt rekruttere, ivareta og utvikle
dykkere på alle nivåer.

Denne samlingen skal brukes til å definere delmål og innsatsområder, og legge grunnlaget for ny
Handlingsplan for NDF. Dokument i Fronter: Arbeidsdokument virksomhetsplan NDF v010715
Arbeidsgruppa orienterer om arbeidet som er gjort, og videre fremdrift etter FS-møtet.
4

Saksliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 07/15
22. august 2015

Forsikring
CMAS EU har jobbet med å få til en forsikringsordning, og vi har mottatt følgende mail fra presidenten
i CMAS Europe:
As I promised during the GA in the Azores we have the pleasure of presenting this Diver Insurance proposal to
you. This is the result of one year's work by the CMAS Europe BOD in association with Baltic Finance and we
feel that we have reached the best possible Insurance cover for your Instructors, Divers and Sports people.
As you know, as members of CMAS it is the responsibility of our federations to have their members insured and
many of you have different ways of doing this. This is another option that may be of benefit to you and to your
members.
Some of our member federations already have their insurance with Baltic Finance and are very happy with the
cover and rapid response they provide and this is one of the reasons for CMAS Europe presenting this option.
You may not be the person in your federation who deals with your insurance cover and if not please pass this
mail on to the person who holds that responsibility. If you have any questions on any aspect of this proposal
then please contact me or Klaus Krutzfeldt direct.
Best Regards,
Kevin O'Shaughnessy.
President CMAS Europe
* M +353 87 2811300

Dokument i Fronter: Offer CMAS detail
Sigurd Paulsen orienterer om dette.
Etter presentasjonen kom det opp tre spørsmål som Sigurd sjekket ut med Cecilia.
1) Er det mulig å reservere seg for forsikringen?
Svar: forsikringen er et tilbud til alle medlemmer av nasjonale federasjoner som er inngår i
CMAS EU. Det er dermed ingen obligatorisk forsikring, men en forsikring som en selv velger å
anskaffe.
2) Er det mulig å høyne forsikringssatsene?
Svar: Dersom ønskelig, så kan NDF be om øvrige forsikringstilbud som gir økt
utbetalingssatser? disse vil selvsagt også koste noe mer for den enkelte.

3) Gjelder forsikringen kun «under vann» ?
Svar: Forsikringen gjelder fra en pakker utstyret hjemme og drar på dykketur, til en er hjemme
igjen etter dykketuren.
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VEDTAKSSSAKER
FS-sak 15/14

Dykketinget 2016

FS må bestemme hvor og når neste Dykketing skal være. Forrige Dykketing åpnet opp for at
Dykketinget kan avholdes i april, for å få bedre tid til regnskap og beretning.
Vedtak:
Dykketinget 2016 holdes i Oslo-området 9. - 10. april 2016.

FS-sak 15/15

Rammeplan CMAS Apnea ***

Bakgrunn for saken:
Ønske om å innføre Cmas Apnea kursene slik at det er mulig å tilby de i Norge. Arve Gravningen har
tatt utdannelsen og utarbeidet Rammeplaner for de to første kursene. Detter er det tredje for å få stigen
komplett.
Begrunnelse for vedtak:
Det finnes allerede Apnea i Norge og med dette ønsker vi å kunne tilby kurs i tre nivåer til
klubbene/medlemmene våre.
Dokumentasjon for saken:
Rammeplan Apnea 3 stjerners
Eventuelle avvik fra Cmas Standard i de saker dette er aktuelt:
Det har kommet ny standard fra CMAS som må endres i samtlige av Apnea rammeplanene
Vi ønsker fortsatt å få denne godkjent og vil ha en revidering av alle tre rammeplanene før 01.01.16
Instruktører som kan avholde kurset er klar over endringene og forholder seg til dette.
Vedtak:
Rammeplan for CMAS Apnea*** godkjennes av FS, under forutsetning av at ny utarbeides så fort som
mulig iht ny standard fra CMAS.
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FS-sak 15/16

Rammeplan for Cmas* Fridykkerkurs

Bakgrunn for saken:
Diskusjon med Frivannsliv angående innholdet i Fridykkerkursene våre. Bygge om en felles rammeplan
til tre separate rammeplaner slik at vi har en for hvert kurs. Lage rammeplanen på Standardmal for kurs
i NDF.
Begrunnelse for vedtak:
Ønske om å få en bedre struktur på materiellet til instruktørene slik at det er lettere å se hva som er
pensum/skal læres bort. Endringene er for å få en klarere stige fra cmas* fridykkerkurs og opp til
cmas*** fridykkerkurs.
Dokumentasjon for saken:
CMAS1 rammeplan revisjon 2015.
Eventuelle avvik fra Cmas Standard i de saker dette er aktuelt:
Ingen avvik.
Vedtak:
FS synes det kanskje er for komplisert språk i kurset, og for avanserte øvelser for 7 åringer.
Det ble også satt spørsmål til gjennomføring av eksamen.
FS ber derfor TK se på rammeplanen på nytt og tar denne til godkjenning i neste FS-møte.
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FS-sak 15/17

Rammeplan for Cmas** Fridykkerkurs

Bakgrunn for saken:
Diskusjon med Frivannsliv angående innholdet i Fridykkerkursene våre. Bygge om en felles rammeplan
til tre separate rammeplaner slik at vi har en for hvert kurs. Lage rammeplanen på Standardmal for kurs
i NDF.
Begrunnelse for vedtak:
Ønske om å få en bedre struktur på materiellet til instruktørene slik at det er lettere å se hva som er
pensum/skal læres bort. Endringene er for å få en klarere stige fra cmas* fridykkerkurs og opp til
cmas*** fridykkerkurs.
Dokumentasjon for saken:
CMAS2 rammeplan revisjon 2015
Eventuelle avvik fra Cmas Standard i de saker dette er aktuelt:
Ingen avvik.
Vedtak:
FS er spørrende til gjennomføring av øvelser og eksamen også på dette kurset.
FS ber TK se på rammeplanen på nytt og tar denne til godkjenning i neste FS-møte.

FS-sak 15/18

Rammeplan for Cmas*** Fridykkerkurs

Bakgrunn for saken:
Diskusjon med Frivannsliv angående innholdet i Fridykkerkursene våre. Bygge om en felles rammeplan
til tre separate rammeplaner slik at vi har en for hvert kurs. Lage rammeplanen på Standardmal for kurs
i NDF.
Begrunnelse for vedtak:
Ønske om å få en bedre struktur på materiellet til instruktørene slik at det er lettere å se hva som er
pensum/skal læres bort
Endringene er for å få en klarere stige fra cmas* fridykkerkurs og opp til cmas*** fridykkerkurs
Dokumentasjon for saken:
CMAS3 rammeplan revisjon 2015
Eventuelle avvik fra Cmas Standard i de saker dette er aktuelt:
Ingen avvik
Vedtak:
På bakgrunn av at rammeplaner for * og ** kurs sendes tilake til TK, vil FS også utsette godkjenning
av dette kurset til neste FS-møte.
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FS-sak 15/19

Rammeplan Fridykker Redning

Bakgrunn for saken:
Sølve tok opp med Erik i TK om mulighet for å lage et kurs beregnet for Fridykker redning beregnet for
redningsetater.
Begrunnelse for vedtak:
Rammeplanen er kjørt som pilotkurs i to omganger sammen med brannvesenet i Moss og endret
fortløpende. Moss har vært med på å utforme innholdet i kurset slik at det er blitt slik de ønsket.
Dokumentasjon for saken:
Fridykkerredningskurs rammeplan revisjon 2015
Eventuelle avvik fra Cmas Standard i de saker dette er aktuelt:
Ikke aktuelt da dette er et NF kurs.
Vedtak:
Rammeplanen er ikke renskrevet, så FS ber derfor om å få et nytt dokument og tar dette kurset til
godkjenning i neste FS-møte.

FS-sak 15/20

Junior-EM UVR 2016

Sandefjord Dykkerklubb & Undervannsrugby søker om å få arrangere JR EM UVR 2016.
Utvalget støtter at klubben får arrangere dette mesterskapet.
Dokument i Fronter: Søknad fra Sandefjord om å arrangere JR EM UVR 2016
Vedtak:
1. FS gir klubben tillatelse til å arrangere jr. EM UVR 2016.
2. Det legges til grunn at arrangementet ikke skal påføre NDF kostnader. Dersom arrangementet ikke
kan gjennomføres uten bidrag fra NDF, kan enn ikke forplikte seg til å være vertskap før slikt bidrag er
godkjent av FS.

FS-sak 15/21

Utdanning i Norge

FS har tidligere bestilt en plan for utdanning, og laget en rapport for hvilke mål man har for dette.
På fridykkesiden er det god fart på utdanningen, men på apparatdykking er det ingen vekst i forhold til
fjoråret til tross for satsingen som FS ønsker på dette.
Dokumenter i Fronter:
Bestilling oppdrag UTDANNING.pdf
CMAS i NORGE ver4.2.docx

Vedtak:
Forbundsstyret ønsker at ny organisasjonsstruktur på utdanning skal innføres gradvis når prosedyrer og
ressurser er på plass, men dette må skje i samarbeid med TK slik at man er enig om endringene.
9

