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Deltagere

Protokollfører
Ikke tilstede

Lars Einar Hollund (LEH)
Trond Erik Backe (TEB)
Runa Lutnæs (RL)
Amanda Barsten (AB)
Tor Oppegård (TO)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)
Sølve Stubberud (SS)
Sigurd Paulsen (SP)
Vegard Thise (VT)
Laila Løkkebergøen (LL)

ORIENTERINGSSAKER
Teknisk Komite
Trond Erik orienterer fra møter i TK og årsmøte i Norsk Baromedisinsk Forening.

Fotoutvalget
Fotoutvalget har hatt flere telefonmøter, og manus for fotokurset er nesten ferdig.
Fronter: hoveddok_med input_mai.docx
Første runde til NM (innsendingsoppgave) pågår og stenger 30. april.
NM på Gulen er booket 10.-13. september.

Virksomhetsplanprosess
Lars Einar orienterer om arbeidet med virksomhetsplan.
Fronter: NOTAT virksomhetplan prosessen.pdf

VM Colombia
Amanda orienterer om status sponsor, reise, uttak mm.
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Aktiv 2015
Sølve orienterer om Aktiv 2015.
Besøkstall:

Det var 5216 personer innom messen.

Fridykking:

Omtrent 350 prøvde fridykking, mest barn og unge, men også noen voksne.

Apparatdykking:

174 personer prøvedykket i tørrdrakt med De Glade Frosker.

Økonomi
Rapport for første kvartal er lagt i Fronter: Regnskapsrapport Dykke pr. mars 2015.xlsm

VEDTAKSSSAKER
FS-sak 15/07 Godkjenning skoleavtale

Bakgrunn:
TK har ønske om å endre skoleavtalen for gjøre det enklere å vedlikeholde avtaler, ha bedre oversikt på
hvem som driver utdanning, og få en grunn til å besøke skoler som ikke oppfyller kravene. Dette også
for at ingen kun skal tegne skoleavtale for å få god gassavtale.
AU har diskutert saken, og mener dette ikke er i tråd med vår målsetting om økt rekruttering og flere
instruktører.

Saksdokument:
Fronter: Endring i skoleavtale.docx

Vedtak:
FS ønsker ikke å gjøre endringer i skoleavtalen på nåværende tidspunkt, men dette vil bli vurdert i
arbeidet med ny virksomhetsplan.
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FS-sak 15/08 Godkjenning sikkerhetsregler
Bakgrunn:
TK har endret sikkerhetsreglene da de gamle henviste til Dykkemanualen som ikke lenger er i bruk.
De har også gjort små endringer i teksten som henviste til gammelt utstyr mm.
TK ønsker at FS vurderer om dette kun skal være en retningslinje for sikkerhetsregler i klubbene, eller
om det skal lages som et minimum som må følges. Det er i dag klubber som går utenom dette og tillater
dykking alene. Det bar kanskje inn i sikkerhetsreglene at man bør ha kurs i solodykking for å gjøre det.
AU mener at dersom dette skal være et krav klubbene skal følge må dette opp på et nytt Dykketing.
Saksdokument:
Fronter: Norm sikkerhetsregler NDF.docx
Vedtak:
FS godkjenner endringene som er gjort i teksten av TK, og vil bruke tid på å vurdere om dette er noe
som kun bør være retningslinjer eller en norm som klubbene skal følge.
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FS-sak 15/09 Endring av begrep apparatdykking til sportsdykking

Bakgrunn:
TK har sett på begrepene apparatdykking, sportsdykking og fritidsdykking, og mener det er grunnlag
for å samle seg om et begrep. Kjell Lorvik har derfor sendt inn forslag om å endre begrepet
apparatdykking til sportsdykking,

AU har sett på saken, og lurer på hvilken nytte dette egentlig har for NDF. Dersom man endrer på dette
medfører det en stor jobb og kostnad med oppdatering av lærebøker og materiell. Våre lærebøker heter
«grunnleggende, videregående- og avansert apparatdykking», og det samme går igjen i alle
rammeplaner med «CMAS *, ** og *** apparatdykkerkurs».
AU mener dette også må ses i en større sammenheng, hvor man f.eks. vurdere å endre til Norges
Sportsdykkerforbund. Ved å gå over til og kalle vår aktivitet dykking og/eller sportsdykking med og
uten luft, vil vi også miste et godt innarbeidet begrep i «fridykking».
Saksdokument:
Fronter: Hvorfor hete Sportsdykking.docx

Vedtak:
FS ønsker ikke å gjøre denne endringen nå, men vi ta det med inn i arbeidet med virksomhetsplan frem
mot Dykketinget 2016.
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FS-sak 15/10 Plan for utdanning, instruktører, skoler og dykkesenter
Bakgrunn:
AU hadde 22.04.15 et møte med Jan og Trond Erik hvor vi diskuterte forslagene fra TK opp mot
målsetningen om økt rekruttering, og etter dette møtet har Lars Einar laget et dokument som er en
bestilling fra FS til utdanningsansvarlig om en plan.
Denne planen må ses i sammenheng med virksomhetsplanen som skal lages og vedtas på Dykketinget i
2016.
Saksdokument:
Fronter: Bestilling oppdrag UTDANNING.pdf
Vedtak:

FS bestiller «Plan for styrking av utdanning, instruktører, skoler og dykkesenter».
Denne planen må revideres opp mot ny virksomhetsplan når denne foreligger.
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