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FS

Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Vegard Thise (VT)
Laila Løkkebergøen (LL)
Konstanse Karlsen (KK)
Kim-Roger Tømmerås (KRT)
Eirik Kjos (EK)
Trond Erik Backe (TEB)

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Ikke tilstede

Amanda Barsten (AB)

ORIENTERINGSSAKER
Godkjenning av protokoll
Gjennomgang og godkjenning av referat fra FS-møte 04/16.

AU-møte 13. mai
Gjennomgang av referat fra AU-møte 13. mai.

OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 16/07 Utvalgsstruktur i NDF
Presidenten og administrasjonen har snakket med nye og eksisterende utvalgsledere, og har følgende
forslag til ny struktur:
Administrasjonen:
Det innføres tre aktivitetsområder i NDF som administrasjonen på Ullevål får sekretæriatfunksjon for:
 Stian Olsen:
Utdanning
 Torkel Rønningen
Konkurranse
 Sølve Stubberud
Vitenskap
Jan Kirkemyr blir forbundsinstruktør og vil være en ressurs for instruktører og administrasjon, med
ennå mer fokus på kun å kjøre instruktør- og crossoverkurs.
1

Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05/16
16. mai 2016

Utdanning:
Det opprettes et instruktørpanel for apparatdykking som består av:
 Martin Breen
 Henrik Øgård
 Trond Williksen
 En kvinnelig instruktør (panelet kan komme med forslag)
Det opprettes et instruktørpanel for et for fridykking som består av:
 Erik Fredriksen:
CMAS fridykking særlig mot barn og unge
 Arve Gravningen:
APNEA
 Børje Møster:
Rekrasjonsfridykking/undervannsjakt
 Elisabeth Tønnesen Sola Undervannsjakt og fridykkerklubb

Konkurranse:
UVR: Hedda fortsetter som leder av UVR frem til 1. august, da overtar Siri Korsbrekke.
UVJ: Sjur Torve overtar som utvalgsleder etter Rune Strand.
UVF: Roy Dahl fortsetter som utvalgleder.

Vitenskap:
MA: Odd Ulltang fortsetter som utvalgsleder.
MB: Anders Schouw fortsetter som utvalgsleder.

Materiell:
Utvikling av materiell gjøres på oppdrag fra administrasjonen. Administrasjonen skal minst to ganger i
året legge fram sak til FS hvor det gjøres rede for hvilket behov det er for utvikling av eksisterende
materiell, og eventuelt hvilke nye behov som er oppstått. Dersom utvikling av nytt materiell gir behov
for endring i budsjett skal saken legges fram for FS før bestilling blir foretatt.
Vedtak:
FS godkjenner forslaget.
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FS-sak 16/09 Godkjenning av rammeplaner
TK har laget nye rammeplaner for dykking med barn/ ungdom.
Vedtak:
FS godkjenner de nye rammeplanene, med forutsetning om at det kun er krav om introduksjon til
mellomline.

FS-sak 16/10 Ny fridykkerbok
NDF har laget manus til en ny fridykkerbok, og har fått godkjenning fra Sparebankstiftelsen om at vi
kan benytte gavepenger til produksjon. Dette er godkjent av Sparebankstiftelsen DNB, og i tråd med
deres ønske i gavebrevet om å bli synliggjort gjennom gavemottakere.
Vedtak:
Det brukes kr. 100.000,- av midlene fra Sparebankstiftelsen til produksjon av ny fridykkerbok.
Kostnader til trykkes kommer i tillegg, og belastes NDF forløpende. Administrasjonen vurderer antall
som skal trykkes etter behov.

FS-sak 16/12 Rapportering/økonomi dugnader
I forrige FS møte ble det vedtatt at VT lager en mail til klubbene for rapportering som fremlegges FS på
møte 16. mai.
Vedtak:
Mal fra VT godkjennes av FS og skal benyttes av alle som gjennomfører ryddeaksjoner som grunnlag
for gavetildeling på slutten av året.

FS-sak 16/14 Ny loggbok
TK har laget forslag til ny loggbok. Saken har vært oppe til diskusjon tidligere, men uten vedtak.
I forrige FS-møte ble det også informert om At det kommer nye dykketabeller i løpet av året.
Vedtak:
Det nye instruktørpanelet overtar denne saken og kommer med en evt. bestilling på loggbok.
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