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ORIENTERINGSSAKER
Økonomi 2014
Regnskapet for 2014 viser et underskudd på rundt 500.000,-, som er 200.000,- dårligere enn budsjettert.
Dette skyldes ekstra kostnader ved overgang fra ytelsespensjon, og for lite inntekter på sertifikater,
materiell og utdanning. Målet for 2015 er et budsjett som går i null.

Handlingsplan 2014-2016
FS-kontaktene i utvalgene gikk igjennom status for hva de har fått til i HP så langt, og hva må gjøres
for å nå målene innen neste Dykketing.

Fysisk TK-møte desember
Lars Einar orienterte om fysisk TK-møte som var på Ullevål i desember, og dokumentet "CMAS i
NORGE" som er laget etter dette møtet.

Nasjonalt/regionalt dykkesenter
GS orienterer kort om henvendelse fra OVF om et mulig nasjonalt senter på Skjærhalden (Hvaler), og
møte på Ullevål 17.12.14. GS har også vært i dialog med leder i Fredrikstad Sportsdykkere som vil
diskutere dette på sitt årsmøte i februar. Det kan hende det heller bør kalles et regionalt senter, da det
jobbes med noe tilsvarende på Stord. GS kommer med mer informasjon i neste FS-møte.

Erfaringer fra klubbesøk
De som har vært i klubbesøk presenterte sine erfaringer fra dette med resten av FS, og hva vi kan ta
med oss av dette inn i virksomhetsplanprosessen.
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Klubbundersøkelsen i januar 2015
Lars Einar presenterte resultatet av klubbundersøkelsen, og hva vi kan ta med oss av dette inn i
virksomhetsplanprosessen.

Virksomhetsplanprosess
Torkell Seppola fra kompetanseseksjonen i NIF som skal kjøre virksomhetsplanprosessen på
ledermøtet i Bergen var tilstede og orienterte om hva som er viktig i en slik prosessen, hva som skal
skje på ledermøtet, og hva som skal skje videre etter ledermøtet frem mot Dykketinget i 2016.

Møteplan første halvår 2015
Av hensyn til regnskapsrapport bør FS-møtene være i slutten av måneden.
Møtene bør også være lenger enn en time.
FS er enige om følgende møteplan for første halvår 2015:
AU-møte

FS-møte

Mandag 23.02 kl. 15:00-16:00

Onsdag 25.02 kl. 20:00 – 22.00

Mandag 16.03 kl. 15:00-16:00

Fredag 20.03 kl. 15:00 – 20:00
(Fysisk møte i Bergen, ULFS fra kl. 18:00)

Mandag 27.04 kl. 15:00-16:00

Onsdag 29.04 kl. 20:00 – 22.00

Torsdag 21.05 kl. 15:00-16:00

Onsdag 27.05 kl. 20:00 – 22.00

(NB! Flyttet før helgen pga pinse mandag 25.05)

Mandag 22.06 kl. 15:00-16:00

Onsdag 24.06 kl. 20:00 – 22.00
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OPPFØLGINGSSSAKER
FS-sak 14/22 – NDF Håndbok
Følgende er tidligere vedtatt:
NDF starter arbeidet med å utvikle NDF Håndbok hvor vedtatte organisasjonsendringer tas med.
Arbeidet ledes av GS med bistand fra adm. og ULFS. Utkast til Håndbok vurderes løpende av FS.
Status:
GS avventer dette arbeidet pga. mulige endringer i utvalgsstruktur. Har sett på en del forslag fra andre
SF, og havnet på at Organisasjonshåndboka til klatreforbundet er et godt utgangspunkt som ligner mye
på det vi ønsker å lage. Målet er fortsatt å ha en håndbok klar til Ledermøtet i mars.

FS-sak 14/23 - Instruktørsertifikat
Følgende er tidligere vedtatt:
1. FS trekker oppsigelsen av instruktørautorisasjoner, besluttet av TK i møte 16.06.14.
2. Alle instruktører som har utdannet minimum 1 elev siden 01.01.10 får fornyet sin autorisasjon
med utløpsdato 31.12.19. NDF følger da CMAS sin standard på fem år. ADM oppdaterer
nødvendig avtaleverk iht dette.
3. Instruktører som ikke har utdannet siden 01.01.10 må delta som hjelpeinstruktør på kurs eller
delta på instruktørseminar for å få tilbake sin instruktørautorisasjon.
4. ADM redigerer TK sitt forslag til retningslinjer for fornying av instruktørautorisasjon som TK får
til behandling, der endelig vedtak blir fattet i FS.
Status:
Forslaget fra TK kommer etter instruktørseminaret i Bergen.
FS-sak 14/25 – Budsjett 2015
Følgende er tidligere vedtatt:
1. Med utgangspunkt i Handlingsplanen vil økt rekruttering være hovedmålsettingen for 2015.
2. Budsjettet i NDF må bære preg av at økonomiske tilskudd må prioriteres til aktivitet som skaper
aktivitet og rekruttering i klubbene.
3. Utvalgene må i sine prioriteringer av aktivitet og budsjett for 2015 ha fokus på og måloppnåelse
mot punkt 1 og 2.
Vedtak:
FS diskuterte budsjettet og hadde en del innspill til prioriteringer og justeringer, og ønsker en plan for å
få budsjettet i balanse på utdanning i 2015, og et overskudd i 2016 for å ta inn deler av underskuddet i
2014. GS vil oppdatere budsjettet med de nye målene som er satt for utdanning i 2015 og legge dette i
Fronter. Endelig budsjett går igjennom på neste FS-møte i februar. GS vil i samarbeid med
utdanningsansvarlig lage en plan etter instruktørsamlingen i Bergen.
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VEDTAKSSSAKER
FS-sak 15/01 – Utdanning i Norge
NDF har lenge jobbet med å løfte våre dykkerkurs. De siste årene har vi hatt en veldig bra Teknisk
komitè (TK) som har gjort oppdateringer av våre dykkekurs. Blant annet er vår e-læring ganske unik i
idrettssammenheng.
Med et godt kurskonsept blir neste viktige jobb å få kursene våre ut i klubbene. Til det treng vi mange
og dyktige instruktører og dykkerskoler. Fokuset i 2015 blir på å få dette til. I dokumentet "CMAS i
NORGE" er det samlet noen tanker og ideer til hva som bør gjøres. Her har vi samlet våre målsettinger,
handlingsplaner, hvordan være organisert og kanskje det viktigste av alt; Hvilke tiltak mener vi må til
for å nå våre målsettinger.
Det er viktig at FS finner gode tiltak og sende et tydelig signal til våre instruktører, skoler og klubber at
dykkerutdanning er svært viktig for NDF og dette er noe vi skal satse på. På instruktørseminar i Bergen
vil presidenten legge frem NDFs planer for satsing på utdanning i årene fremover. Her vil vi også
utfordre instruktørene til å komme med tiltak for å nå målsettingen.
Vedtak:
NDFs målsettingen for 2015 er 1000 sertifiseringer både på apparatdykking og fridykking, og alle må
få informasjon om våre klubber og helst meldes inn i en klubb.
Det er viktig at vi får instruktørene med på dette målet på seminaret i Bergen. AU tar derfor et
telefonmøte med TK i forkant av samlingen for å sikre at vi har felles forståelse for målsettingen.

FS-sak 15/02 Fredningssak Blücher og Tirpitz
NDF sendte et brev i februar 2012 til Riksantikvaren hvor vi ba om fredning av tyske krigsvrak.
Vi fikk svar på dette brevet først i september 2014, og i desember 2014 kom det brev om «vedtak om
midlertidig fredning» med dykkeforbud, samt «varsel om oppstart av permanent fredningssak» på
vrakene Blücher og Tirpitz.
NDF har vært i dialog med Riksantikvaren, og kommet frem til det er bedre med god dialog og
samarbeid som kan føre frem til en løsning, enn å klage på vedtaket. Vi er for fredning men mot
dykkeforbudet. Leder i utvalg for Marinarkeologi var tilstede under bahandling av denne saken og
presentere fakta for FS, og ga råd om videre arbeid.
Vedtak:
Leder i utvalg for Marinearkeologi bistår presidenten i NDF med å lage en pressemelding NDFs
synspunkt og hva NDF vil gjør videre i denne saken.
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FS-sak 15/03 Ledermøte 2015
Det skal være ledermøte på Clarion Hotel Bergen Airport i Bergen 21-22 mars.
Vedtak:
 Det blir FS-møte fredag kl. 15:00-18:00.
 Det blir ULFS-møte fredag kl.18.00-20:00 (samt lørdag kl. 09:00-12:00 hvis behov).
 Lørdag benyttes til virksomhetsplan, søndag til informasjon fra utvalg og adm.
 Det blir en videokonkurranse med tema «Gode opplevelser!» med kåring under middagen.
 Prisene til NM arrangørene deles ut under middag på Ledermøte.
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