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FS

Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Vegard Thise (VT)
Laila Løkkebergøen (LL)
Eirik Kjos (EK)
Trond Erik Backe (TEB)

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Ikke tilstede

Konstanse Karlsen (KK)
Kim-Roger Tømmerås (KRT)
Amanda Barsten (AB)

Lørdag 17. september – ULFS-møte

Dette styremøtet var lagt til Haugesund i forbindelse med NM i UV-Foto. Lørdag ble brukt sammen
med utvalgslederne for å gå igjennom mål i virksomhetsplan og de handlingsplaner som er laget.
Følgende utvalgsledere var til stede og hadde møte med FS:
UV-Rugby
UV-Foto
Marinarkeologi
Marinbiologi

Siri Korsbrekke
Roy Dahl
Odd Ulltang
Anders Schouw

Utvalgsleder for UV-jakt, Sjur Torve var ikke tilstede, men generalsekretær og visepresident vil ha møte med
under Spearfishingfestivalen i Bergen. Her ble det diskutert fremtidig konkurranseform, både på antall
konkurranser, og måten det skal gis poeng på i fremtidige konkurranser.

FS og administrasjon i NDF deltok på premieutdeling og bankett sammen med arrangørklubb,
jurymedlemmer og utøvere på kvelden.
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Søndag 18. september – FS-møte

ORIENTERINGSSAKER
 Godkjenning av protokoll fra forrige FS-møte. Denne ble sendt til FS på mail før møtet.
 Amanda Barsten har valgt å trekke seg fra Forbundsstyret pga manglende tid.
 FS ønsket i forrige møte en oversikt over postene 7144 og 7145 «Hotell (overnatting)» i
resultatregnskapet. Denne rapporten ble sendt på mail før møtet.

OPPFØLGINGSSAKER
Dette styremøtet ble brukt til gjennomgang av mål i handlingsplanen, og diskusjon rundt tiltak for å få
denne implementer i klubbene. FS tok for seg de ulike områdene i virksomhetsplanen og satte noen nye
mål/oppgaver:

Sikkerhet
 Det var ønsker i FS om at man promoterer blybeltefondet mer, så vi vil sette inn en annonse i
neste utgave av Dykking på dette.
 Det er ønskelig at Norm for sikker dykking oppdateres, og at man tar vekk krav om bruk av
mellomline.
 Det finnes gode systemer for ulykkesrapportering i England, og NDF bør se nærmere på dette.
Vi kan søke midler fra Extrastiftelsen til dette, søknadsfrist for ExtraExpress er 15. mars 2017.
Administrasjonen tar initiativ til et egen møte om dette.
 FS vil på møtet i november diskutere forslag til QA-system fra TK, og samtidig se på om
kvaliteten på våre spesialkurs (Trimix mm) er god nok. Adm. tar opp dette med
Martin/Henrik/Danmark.
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Rekruttering og Klubbutvikling
 For å øke medlemstallene må alle som går kurs kobles til lokal klubb. Adm. må derfor sende ut
info til alle som går kurs om hvor de finner sin lokale klubb.
 Det er ønskelig at medlemmene i FS besøker noen klubber hver i 2016, og gjerne invitere til en
regionalsamling hvor det informeres om bedre klubb/kvalitetsklubb.
 Administrasjonen må skaffe giveaways til disse møtene, f. eks. T-skjorter, kaffekopper mm.
 Administrasjonen må lage en presentasjon til FS på både rekruttering og klubbutvikling, om
hvordan klubbene får midler, og gode råd om hvordan klubbene skal lykkes. Det må også
informeres mer om våre startmøter, styrekurs mm.
 Administrasjonen legger inn FS sine oppgaver/aktiviteter i HP rekruttering og klubbutvikling.

Markedsføring
 Vi må bli bedre på sosiale medier, og være først ute med nyheter. FS ønsker at administrasjonen
går på kurs i bruk av sosiale medier. Adm. må også sette i gang arbeidet med nye nettsider.
 Vi har i vår VP at det skal lages en markedsføringsstrategi. Sigurd, Eirik og Torkel skal se
nærmere på dette.
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