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ORIENTERINGSSAKER
Fysisk TK møte Gardermoen
TK hadde fysisk møte på Gardermoen 5-6. desember. Trond Erik orienterer fra møtet om hvilke
oppgaver TK har ferdigstilt, og hvilke de tar med seg inn i 2016.

Møte med Arbeidstilsynet
Vi hadde møte med Arbeidstilsynet mandag 14. desember. Trond Erik orienterer fra møtet:
 Virksomhetsbegrepet
 Legesjekk instruktører
 Ryddeaksjoner

Økonomi
GS orienterer om status økonomi. Regnskapsrapport pr. 30.11.15 ligger i Fronter.

Arctivity
NDF deltok på Arctivity i 2015 hvor Arve Gravningen og Thorbjørn Jensen deltok som instruktører.
2015 var et pilotår for Arctivity med begrenset antall utøvere og aktiviteter. Arve og Thorbjørn ønsker å
gjenta dette i 2016, og vi håper på flere deltagere i fridykking.
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OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 15/21 Utdanning i Norge
FS besluttet i i Kristiansand at ny organisasjonsstruktur på utdanning skal innføres gradvis når prosedyrer
og ressurser er på plass, men at dette må skje i samarbeid med TK slik at man er enig om endringene.
Adm. har nå utarbeidet funksjonsbeskrivelser for de ansatte, og er i gang med å lage dette for utvalgene.
Jan Kirkemyr (JK) har funnet 6 instruktører som skal jobbe regionalt for økt rekruttering og
utdanningsaktivitet. Dette er en oppgave som ligger tett innpå det Stian Olsen (SO) gjør med
klubbutvikling, så AU og GS har valgt å organisere denne gruppa under SO.
Vi tar opp dette videre med de nye instruktørene og finner en tittel de selv er fortrolig med og som
beskriver de oppgavene de skal gjøre.

FS-sak 15/22 DnB Sparebankstiftelsen
FS besluttet å bruke 1 million av midlene til aksjoner for å få opp spøkelsesredskap, og setter i gang med
dette allerede 1. desember 2015.
GS orienterer om status på dette, og videre fremdrift Q1/16.

FS-sak 15/23 Godkjenning av virksomhetsplan
FS besluttet at GS ferdigstiller planen og sender denne ut på minihøring til ansatte, forbundsstyre og
utvalgsledere med frist 1. desember. Deretter sendes den ut på høring til klubbene med frist 15. januar.
GS orienterer om status, og LEH orienterer om hva FS må gjøre frem til tinget. Hele FS ønsker å reise ut til
klubbene å fortelle om ny VP og ryddeaksjoner, så adm. vil lage en presentasjon rett over nyttår til dette.

FS-sak 15/25 Budsjett 2016
GS har laget er foreløpig budsjett, og fått budsjettønsker fra UVR.
GS orienterer om videre prosess.
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