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ORIENTERINGSSAKER
Protokoll fra forrige FS-møte
Protokoll fra forrige FS-møte ble godkjent av FS med et tillegg i FS-sak 16/18 (andre avsnitt av
vedtaket).

Møte i København 16. desember
SP orienterte om møtet mellom det norske, svenske og danske forbundet i helgen. Norge stilte med
president, to fra adm. og to fra TK, Sverige stilte med en fra styre, en fra adm og en fra TK,
Danmark stilte med to fra styre og tre fra TK.

Møteplan 2017
På forrige styremøte ble det foreslått en møteplan for første halvår. FS korrigerte skypemøtene i januar,
mars og mai fra onsdager til mandager, og ble enige om at møtet i februar blir i Oslo og at det er
ønskelig at TK deltar.
Dato
9. januar (mandag)
11-12 februar (helg)
13. mars (mandag)
21. april (fredag)
22.-23. april (helg)
22. mai (mandag)
17.-18. juni (helg)

Type møte
Skype
Fysisk m/TK
Skype
ULFS-møte
Ledermøte
Skype
Fysisk

Sted
Oslo
Trondheim
Trondheim

Tema
Handlingsplaner, Budsjett, Q1
Ledermøte, Virksomhetsplan
Ledermøte, Regnskap
Ledermøte, Q2
Ledermøte
Virksomhetsplan
Halvårsstatus, Regnskap, Q3
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OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 16/11 Håndbok for NDF
Etter vedtak om delegeringsreglement i forrige styremøte har det blitt nødvending med noen små
endringer. Forlag til endringene ligger som vedlegg: «Endringer i dokument».
Vedtak:
FS godkjenner overskrift og endringene i dokumentet ««Instruks for forbundsstyret, administrasjon og
oppnevnte utvalg i Norges Dykkeforbund»

FS-sak 16/21 Gassavtale
Under siste møte med teknisk avdeling i Praxair diskuterte vi gasskvaliteter og analysemetoder. Vi og
de ønsker gass der garanterer for renheten, men faktisk dokumenterer at forurensingen er inert (ikke
fysiologisk signifikant). Selv om renheten i 4.6 er tilstrekkelig for dykking fordi forurensingen er så
forsvinnende liten, vil nå Praxair heller levere en gass der ikke bare renhet er garantert, men der all
gassen er analysert. Dette er et nytt produkt for Praxair og vil være tilgjengelig først noen uker etter 1.1.
Prisdifferansen er 100,- opp per flaske. Vil valgte å endre gassen i avtalen fra 4.6 til en kvalitet som
heter Diving helium der alle flaskene blir analysert etter fylling. Diving helium er å regne som
tilsvarende kvalitet som brukes offshore.
Vi vurderer at det ikke er nødvendig å orientere i detalj om endringene. Nettsiden er oppdatert og i info
om bestillingsrutiner sendt ut til klubbene er det den nye gassen som er kommunisert.

FS-sak 16/24 Honorar til styremedlemmer og utvalgsledere
Etter forrige FS-møte har styremedlemmene, varamedlemmer og utvalgsledere som gjør krav på
dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Det er imidlertid noen flere som også har jobbet ekstra i 2016 som
bør få dekket dette.
Vedtak:
Det gis også kr. 4000,- til Marius Bunæs og Henrik Øgård for 2016.
VT var ikke tilstede ved behandling av sak 16/24
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VEDTAKSSSAKER
FS-sak 16/25 Nei til økt vannscootertrafikk
GS sendte ut en sak om hvorvidt NDF skal stille seg bak Norsk Friluftsliv sitt brev om å være imot
regjeringens varslede forslag om å fjerne forskriften om vannscooter. Dette vil likestille vannscootere
med fritidsbåter, øke vannscootertrafikken og innebære en betydelig opptrapping av konfliktnivået i
skjærgården.
Vedtak:
FS stemte over dette pr. mail, og det ble flertall for å støtte saken.
VT og TEB stemte imot forslaget.

FS-sak 16/26 Fullmakt til korrigert i dokument vedtatt av FS
Det kan av og til være nødvendig å gjøre språklige korrigerer i dokument vedtatt av FS, og GS ønsket at
FS skal ta stilling til i hvilken grad administrasjonen kan gjøre slike endringer. SP og VT kom begge
med forslag til vedtak i denne saken, men begge kastet sine forslag til fordel for LEH sitt forslag.
Vedtak:
Generalsekretær gis fullmakt til å gjøre språklige korrigeringer i dokumenter vedtatt av Forbundsstyret
(FS). Slike endringer skal ikke endre intensjonen i dokumentet, og endringene skal legges frem på neste
FS-møte for orientering, med alternativ nytt godkjenningsvedtak.
Alle dokument vedtatt av FS skal inneholde revisjonsnummer, siste endret dato, samt dato for
godkjenning i FS.
LL stemte imot forslaget.
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