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ORIENTERINGSSAKER
Klubbesøk
SP og LEH informerte om erfaringer så langt med klubbesøkene, og veien frem mot Ledermøte i mars.
Det er viktig at alle sender inn deltagerliste og rapporteringsskjema etter møtene til Stian slik at vi får
registrert dette i Sportsadmin og får Post3 midler neste år. Reiseregninger med originalkvitteringer
sendes GS. Alle dokumenter ligger i Fronter/Emnearkiv/Klubbesøk 2014.
Virksomhetsplan – strategiplan
Vi har blitt presentert for to nokså like modeller fra NIF; strategiplan og virksomhetsplan.
Visepresident LEH informerte kort om veien videre.
NDF ønsker å bruke innspill fra klubbesøk og ledermøtet 2015 til å lage en virksomhetsplan.

CMAS Europe
Cecilia M. Rockwell lurer på om det er det saker som NDF ønsker å ta opp på møte i CMAS Europe
(Dublin) 11. oktober, og hvordan NDF vil bruke arbeidet i CMAS Europe til beste for fellesskapet.
SP fortalte at han ønsker å vite mer om hvordan CMAS Europe satser innen UVR og finnesvømming,
og hvilket nettverk vi kan benytte oss av innen vitenskap (MA og MB). SP vil lage et brev til Cecilia
med disse spørsmålene.
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Fridykkersertifikat UVR
Det har lenge vært et klart ønske fra forbundsstyret om å innføre et slikt krav for aktive spillere, men så
langt er det kun lisenskravet som er obligatorisk.
Sigurd tar dette på nytt opp med utvalgsleder UVR, og tar dette med inn i neste FS-møte.

E_læring
Vi har snart 100 elever gjennom e-Læring på CMAS *apparatdykkerkurs.
Adm har følgende mål for Q4 2014:








Ferdigstille e-Læring CMAS* apparatdykking med video fra Froskemannen.
Ferdigstille e-Læring CMAS** apparatdykking.
Ferdigstille e-Læring CMAS*** fridykkerkurs.
Ferdigstille e-Læring for Brannvesenet.
Ferdigstille e-Læring Marinbiologikurs.
Ferdigstille e-Læring Marinarkeologikurs.
Ferdigstille e-Læring Fotokurs.

Det forutsettes at materialet til kursene er ferdig fra TK og levert til adm.

Møtedeltagelse
Det var fire styremedlemmer som ikke deltok på dette møtet, til tross for både møteinnkallelse fra
Telefonmøte.no og påminnelse på mail. Presidenten oppfordrer hele styret til å delta på hvert møte.

VEDTAKSSAKER
Det var ingen vedtakssaker på dette FS-møtet.
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