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Deltagere

Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Trond Erik Backe (TEB)
Tor Oppegård (TO)
Amanda Barsten (AB)
Runa Lutnæs (RL)
Laila Løkkebergøen (LL)

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Ikke tilstede

Vegard Thise (VT)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

ORIENTERINGSSAKER
Tiltak mot marin forsøpling
GS har vært i møte med Sparebankstiftelsen DnB som ønsker å gi NDF en gave for tiltak mot marin
forsøpling. Vi har mottatt en mail sendt til Tønsberg Dykkeklubb fra Marinreparatørene som jobber
med å finne en løsning på hvordan klubbene kan gjøre dette uten å komme inn under reglene for
arbeidsdykking, og svaret som er gitt fra klubben.
Trond Erik har vært i dialog med Arbeidstilsynet og Marinreparatørene om dette, og vi skal ha et møte
på Ullevål mandag 29.06.

Virksomhetsplan
Arbeidsgruppa har jobbet med visjon, verdier og virksomhetsidé, og vil i møte 30. juni lage noen
hovedmål for NDF. Dette vil bli presentert for FS på fysisk møte i august, hvor vi skal jobbe videre
med delmål og innsatsområder og legge grunnlaget for ny Handlingsplan.

Fysisk møte 21-23 august på Skottevik
Det blir fysisk ULFS-møte på Skottevik 21-23 august hvor vi skal jobbe med mål i virksomhetsplanen.
De som ønsker kan komme og dykke hele fredag, de som ikke skal dykke kan komme til sosial treff
fredag kveld. Møter lørdag og søndag med felles middag lørdag kveld.

Halvårsrapporter
FS-representantene presenterer halvårsrapportene fra utvalgene (disse ligger i Fronter).
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Statistikk utdanning
NDF har mål om 800 sertifiseringer på apparatdykking og 800 på fridykking i 2015.
Pr. 16.06.15 har vi følgende sertifiseringer:
2015

2014 (hele året)

Apparatdykking
CMAS*
CMAS**
CMAS***
B&U – Sølv
CMAS* instruktør
CMAS** instruktør
CMAS*** instruktør
Nitrox Diver
Ice Diver
Tørrdrakt

92
68
4
10
7
5
0
3
6
1

280
181
37
4
12
0
1
43
0 (nytt i 2015)
0

Fridykking
CMAS*
CMAS**
CMAS***
Apnea*
Apnea**
Fridykker.instruktør

134
96
69
6
4
4

169
185
119
9
3
16

Andre kurs
Badevakt
Badevakt instruktør
Redningsfridykker

0
5
9

4
0
0

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.
TK ber ikke om et vedtak nå, men at saken drøftes og at FS kan ta en beslutning på det fysiske møte i
august.
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VEDTAKSSSAKER
FS-sak 15/13 Godkjenning av regler for NM
Utvalget for Foto og Film har revidert reglene for NM i undervannsfoto, og lagt det frem for
godkjenning i FS.
Vedtak:
FS godkjenner «Regler for Finalen i Norsk Mesterskap i undervannsfoto» med følgende endringer:
Endring i pkt. 2.1:

Siste setning om at NDF kan inngå samarbeid med kommersielle aktører strykes, da
dette er ivaretatt i pkt. 2.2.

Endring i pkt. 2.4:

FS ønsker at det alltid skal utlyses til klubbene, og at utvalget skal komme med
innstilling til FS om hvor NM skal arrangeres.

Med disse endringene må enten NDF/Utvalget eller en klubb eller krets stå som arrangør, men at alle
har mulighet til knytte til seg en kommersiell aktør, for å ivareta den tekniske delen av arrangementet.
Følgende tekst settes inn i reglene for NM under pkt. 2. Organisasjon:
2.1

Norges Dykkeforbund (NDF) er arrangør av Norsk Mesterskap i undervannsfotografering. NDF
kan overlate det tekniske arrangement til en av sine medlemsklubber, kretser eller
sammenslutninger av disse.

2.2

Teknisk arrangør kan samarbeide med kommersielle aktører om gjennomføringen av mesterskapet.

2.3

Konkurransen gjennomføres fortrinnsvis første hele helga i september.

2.4

NM skal utlyses med søknadsfrist 1. februar. Utvalget for foto og film (UFF) innstiller for FS hvem
som skal få arrangere NM.
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