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ORIENTERINGSSAKER
Status
Orienteringer fra AU/ADM om virksomhetsplan, regnskap og instruktørseminaret.

Ryddeaksjoner
Bjørnstad fra Huset Kommunikasjon presenterte noen tanker rundt hvordan NDF bør profilere
«Miljødykket» og hvordan dette bør kommuniseres og markedsføres.

Budjett
Marius Stang Bunæs orienterte om budsjettønsker fra UVR.
Rune Strand orienterte om budsjettønsker fra UVJ.
Roy Dahl orienterte om budsjettønsker fra UVF.

Dykketinget
Vegar Thise orienterte om et forslag til å endre Dykketinget slik at dette blir mer interessant for
klubbene. Vi vil forsøke å gjennomføre Tinget på lørdag, og bruke søndag til utvikling av klubbene og
gruppearbeid på hvordan vi skal få implementert Virksomhetsplanen i klubbene.
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OPPFØLGINGSSSAKER
FS-sak 15/22 DnB Sparebankstiftelsen
Det har vært litt diskusjoner rundt lovverket fra Arbeidstilsynet, så NDF og klubbene må være veldig
tydelige på at ingen får betalt for ryddedugnadene.
Vedtak:
Klubbene får tildelt utstyr og dekket kostnader til å heve og fjerne søppel. De får ingenting for å ta opp
søppel, men kan få tilskudd til utstyr og aktivitet i tråd med teksten i gavebrevet fra Sparebankstiftelsen
DNB.

FS-sak 15/23 Godkjenning av virksomhetsplan
Virksomhetsplanen har vært ute på høring, og de tilbakemeldingene som har kommet inn er tatt inn i
siste versjon av planen.
Vedtak:
FS godkjenner ny virksomhetsplan og legger denne frem for Dykketinget til godkjenning.

FS-sak 15/24 Budsjett 2016
FS gikk gjennom budsjett for 2016 og 2017, samt handlingsplanene fra alle utvalgslederne.
Vedtak:
FS godkjenner budsjett for 2016 og 2017, og legger dette frem for Dykketinget til godkjenning.
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VEDTAKSSSAKER
FS-sak 16/01 Hummerhuset
Hummerhuset v/Åge Wee har sendt en søknad til NDF om støtte til sitt arbeid med å sette ut
hummerhus, GS har sjekket med Sparebankstiftelsen DNB som ikke ønsker at gaven til NDF skal gis
videre til andre foreninger.
Vedtak:
Det gis ikke støtte til Hummerhuset i tråd med retningslinjene fra Sparebankstiftelsen DNB.

FS-sak 16/02 Mandat til prosjektgruppa
Prosjektgruppa for ryddeaksjonene trenger et mandat for sitt arbeid.
Følgende mandat ble vedtatt:

1. Finne en økonomisk fordelingsmodell som ivaretar at alle klubber skal motta økonomisk
donasjon/gave, som ikke er i strid med regelverket for arbeidsdykking.
2. Identifisere og gi tilråding om arbeidsmetodikk for sikker heving av gjenstander fra sjø/vann.
a. Herunder hvilket utstyr som kan benyttes, og hvilket utstyr som ikke kan benyttes.
3. Utarbeide sjekkliste for klubbene for ryddeaksjoner
a. Hva må være klart i forkant?
b. Hva må en tenke på under selve aksjonen?
c. Identifisere hvilke gjenstander vi ikke skal heve, men dokumentere og gi beskjed til
riktig etat.
4. Se på problematikken rundt dumping av batteri rundt fyr/lykter, og kjøre nødvendig prosess med
Kystverket rundt dette.
5. Vurdere innkomne søknader og prioritere disse i forhold til kvalitet, omfang og regional
spredning.
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