Saksliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/15
16. september 2015

FS

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

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS) Trond Erik Backe i SS’ fravær.

ORIENTERINGSSAKER
DnB Sparebankstiftelsen
Norges Dykkeforbund er i god dialog med DnB Sparebankstiftelsen (http://sparebankstiftelsen.no/)
om midler til tiltak mot marin forsøpling. Søknadsfrist er 23. september.
Sigurd orienterer i GS fravær (telefonproblemer)
Sigurd og Sølve har vært i kontakt med sparebankstiftelsen og marinereperatørene. NDF søker om
midler for tiltak mot marin forsøpling. Det utarbeides egen informasjon om tiltakene som skal gjøres i
samarbeid med klubbene når svar fra sparebankstiftelsen foreligger.

Spillemidler til rekrutteringsutstyr
Norges Dykkeforbund har søkt om midler til personer med nedsatt funksjonsevne, og er tildelt kr.
116.000,- til innkjøp av undervannsscootere.
NDF ønsker å etablere miljøer hvor personer med kroniske sykdommer eller redusert bevegelighet kan
få muligheten til å delta på dykkeaktivitet.
- Trond Erik sjekker opp kontakter i Rotary for å komme i kontakt med eventuelle lokallag i
Drammensregionen.
- Amanda sender ut informasjon til FS ifm «grenseløse idrettsdager».
- Det ble foreslått at flere klubber bør samarbeide for å arrangere aktivitet.
Dokumenter i Fronter:
Spillemidler til rekrutteringsutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne.pdf
Vedlegg - fordeling av tilskudd til rekrutteringsutstyr.pdf
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Forsikringer:
CMAS Europa – Det som står i referat fra sist FS-møte blir sjekket opp direkte mot selskap av Sigurd.

Roller i FS:
Nåværende administrasjonsmanual som beskriver roller og oppgaver til FS, utvalg og administrasjon er
ikke oppdatert. Det er ønskelig å se på dette som del av arbeidet med virksomhetsplanen. Saken tas
derfor opp på neste fysiske møte. Halvårsplan for FS møter fastsettes på neste FS møte.

OPPFØLGINGSSSAKER
Følgende saker var opp til behandling i forrige FS-møte, men ble sendt tilbake til TK.
Nye dokumenter er lagt i Fronter.
FS-sak 15/16 Rammeplan for Cmas* Fridykkerkurs
Vedtak:

FS ønsker å sende rammeplan til Frivannsliv for gjennomsyn.
Gjennomføre telefonmøte med Erik.

FS-sak 15/17 Rammeplan for Cmas** Fridykkerkurs
Vedtak:

FS ønsker å sende rammeplan til Frivannsliv for gjennomsyn.
Gjennomføre telefonmøte med Erik.

FS-sak 15/18 Rammeplan for Cmas*** Fridykkerkurs
Vedtak:

FS ønsker å sende rammeplan til Frivannsliv for gjennomsyn.
Gjennomføre telefonmøte med Erik.

FS-sak 15/19 Rammeplan Fridykker Redning
Vedtak:

Rammeplan for Fridykker Redning – Godkjent.
Rammeplan for Fridykker Redning Instruktør – Diskuteres til fredag.

FS-sak 15/21 Utdanning i Norge

Saken er tatt opp med utdanningsansvalig, og plan for å øke inntjening/senke kostnad arbeides med.
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