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Deltagere
Møteleder

Protokollfører

Jan Bjørgo (JB)
Vegard Thise (VT)
Camilla Eilertsen (CE)
Tor Oppegård (TO)
Amanda Barsten (AB)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)
Sølve Stubberud (SS)

Fraværende
Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Andrea Wien (AW)

ORIENTERINGSSAKER
Kurs for SIOPS

Veteranforbundet SIOPS har kr. 50.000,- til gjennomføring av kurs.
Drammen Dykkeskole kan holde dette kurset, og legge det til Oslo-området.
Vil forsøke å få første helg på Oscarsborg 26-27 april.
NDF Adm. vil sørge for at kurselevene integreres i lokale klubber etter kurset.

Extra Stiftelsen

GS er påmeldt søkerkurs 8. april, og adm. vil i samarbeid med FS finne passende
prosjekter vi kan søke på. SIOPS-kurs kan være et aktuelt rehabiliteringsprosjekt.
NDF vil etter Dykketinget sette ned en prosjektgruppe med representanter fra både
FS, ADM, utvalg, og kanskje kretser/klubber for å jobbe frem gode prosjekter vi kan
søke midler til.

Kickoff

Det er ønskelig med en kickoff-helg for nytt styre og utvalgsledere på Oscarsborg
26-27. april. GS har reservert hotell på Oscarsborg fra lørdag til søndag.
På lørdag kommer både Torkel Sepolla fra kompetanseseksjonen i NIF for å fortelle
om virksomhetsplan, og Geir Johannessen fra NIF for å fortelle litt generelt
om styre- og organisasjonsarbeid.

Årsregnskap 2013
Styrets beretning

Signert regnskap er oversendt revisor.
Styrets beretning er sendt til alle i FS på mail for signering.
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VEDTAKSSAKER
FS-sak 14/06
Pensjon

NDF bør gå over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon.
NDF vil spare mye på det, premie på ytelse er kr. 233.000,- pr. år, på innskudd 119.000,-pr. år. I
tillegg er der forutsigbart, og vi slipper ekstrainnbetalinger ved fremtidige lønnsøkninger.
En overgang er lønnsom for alle ansatte unntatt for GS. Tapet for GS kompenseres med ekstra
pensjonssparing. Se beregninger og mail fra Storebrand i Fronter.

Vedtak

FS gir GS fullmakt til å inngå avtale med Storebrand om overgang til innskuddspensjon for alle
ansatte, samt avtale om ekstrapensjon for GS for å kompensere for tapet iht de beregninger som
er gitt av Storebrand (= kr. 3000,- pr. mnd).

FS-sak 14/07
Oscarsborg

Sølve Stubberud og Tor Oppegård har hatt nytt møte med Kommandant og Festningsforvalter på
Oscarsborg, og de er fortsatt svært positive til å ha NDF som leietaker på Oscarsborg.
Tilbakemelding fra dykkekrets og nærliggende klubber er positive.

Vedtak

FS gir GS fullmakt til å jobbe videre med Oscarsborg som et nasjonalt senter for NDF.

FS-sak 14/08
FORSLAG 6
Dykkeetinget

Handlingsplan / Pålegg til Forbundsstyret / Utvalget for foto og film.
Fremmet av Hardangerdykk.
Utvalget for foto og film i NDF bør/må arrangere kurs/innføring i UV-foto. Kurset/innføringen
bør gjennomgå regelverk for å kunne delta i fotokonkurranser i regi av NDF og eventuelle
tilhørende organer der utøvere fra NDF kan konkurrere.
Begrunnelse for forslaget:
På siste ledermøte i Bergen informerte utvalgsleder i foto og film at det var liten pågang på
konkurranser og arrangementer i NDF innen foto og film, og det har vært vanskelig å få klubber
til å stå som arrangør av konkurranser. Mange av NDFs medlemsklubber har medlemmer som
driver med UV-foto, men de trenger en innføring/kurs av gjeldende regelverk for å kunne delta i
konkurranser og mesterskap i NDF regi. Et kurs/innføring vil øke rekruttering til foto og film, og
det vil kunne bli enklere å arrangere konkurranser og mesterskap i NDF regi i fremtiden.

Vedtak

Forbundsstyret støtter forslaget, men har følgende endringsforslag:
NDF har i perioden 2012-14 hatt store organisatoriske endringer. På bakgrunn av dette
mener styret at kursutvikling og vedlikehold skal ligge til administrasjonen. Styret vil at
administrasjonen ved hjelp av ressurspersoner utvikler et introduksjonskurs i
undervannsfoto, og tilbyr dette for medlemsklubbene. Tiltaket må ses i sammenheng med
trenerløypa.
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