Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/16
02. mars 2016

FS

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

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Ikke tilstede

Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

ORIENTERINGSSAKER
Økonomi
Gjennomgang av årsregnskap fra 2015. Årsregnskapet for 2015 ligger i Fronter.
Dette viser er underskudd i 2015 på kr. 143.885,-.

TK
Trond Erik informerer om arbeid i TK, møte med arbeidstilsynet og instruktørmøtet.

Kickoff
GS informerer om status kickoff og ryddedugnader. Det er ca. 80 personer påmeldt til kickoff fra 45
klubber. Oversikt over påmeldte klubber ligger i Fronter.

Dykketinget
Det er over 88 personer påmeldt til Dykketinget 2016.
FS må gi adm. beskjed om hvilke personer som skal inviteres som gjester.
FS må ha klar en ny valgkomité innen Dykketinget.

CMAS sport og mulig framtid
President informerer om dette etter samtale med Cecilia Rockwell.
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Verdens kuleste dag
Sparebankstiftelsen DNB inviterer alle som har mottatt gave i nasjonale søknader til Verdens Kuleste
dag på Akershus Festning 27. august 2016.
NDF har søkt om støtte til å kjøpe inn basseng, drakter, ABC-utstyr og hengere, slik at dette utstyret
kan sendes rundt i klubbene for å tilby fridykking som prøveaktivitet. Arve Gravningen og Petter
Tennefoss har vært med i møter på Ullevål rundt utforming av løsning og innhold i søknad.

VEDTAKSSSAKER
FS-sak 16/03 Tildeling av utmerkelser på Dykketinget 2016
Administrasjonen foreslår at det i år deles ut krus som heder til FS-medlemmer og andre som fortjener
det som foreslått i vedlagt dokument. I tillegg deles det ut en sølv- og en gullnål.
Vedtak:
FS godkjenner forslaget på utmerkelser til Dykketinget.

FS-sak 16/04 Innkomne saker til Dykketinget
Det har ikke kommet inn noen forslag til Dykketinget fra klubbene, men det har kommet et forslag fra
Lovkomiteen om endringer av NDFs lov iht vedtak gjort på Idrettstinget 2016.
I det siste dokumentet har leder for lovkomiteen kommentert endringene som er gjort i NDFs lov.
Vedtak:
Vi er pålagt av NIF å gjøre disse endringene, så FS fremmer forslaget til endringer i NDFs lov for
Dykketinget.
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