Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05/15
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Deltagere

Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Trond Erik Backe (TEB)
Tor Oppegård (TO)
Laila Løkkebergøen (LL)

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Forfall

Amanda Barsten (AB)
Vegard Thise (VT)
Runa Lutnæs (RL)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

ORIENTERINGSSAKER
CMAS GA Azorene
Sølve orienterer om CMAS EU GA og CMAS INT GA på Azorene.

Høringssvar «Den Norske Toppidrettsmodellen»
Sigurd orienterer om høringen og svar fra NDF.
Saksdokument i Fronter: Høringssvar fra NDF.docx

Tiltak mot dykkeulykker på sørlandet
Sigurd orienterer om møte med politiet og A-dykk i Kristiansand.
Saksdokument i Fronter: Møte med Agder politi, A-dykk og NDF.docx

Tiltak mot marin forsøpling
GS orienterer om møte med Hold Norge Rent, midler fra Miljødepartementet, og kommende møte med
Sparebankstiftelsen. Saksdokument i Fronter: referat fra Workshop 27.april marin forsøpling.doc

Avtale med Nordic Choice
GS orienterer om forsag til ny avtale med Nordic Choice for NDF og alle våre klubber.
Denne avtalen kan benyttes i tillegg til avtalen som NIF har med Scandic (tidligere Rica-avtalen).
Avtaleforslag ligger i Fronter: 05 - 27.05.15 FS-Telefonmøte > Nordic Choice
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Økonomi
Økonomirapport pr. april er lagt i Fronter:
IDRETT - 743828 - Rapport Norges Dykkeforbund april 2015.XLSX
Kommentarer fra GS:
 Det er kommet inn godt med UiK rapporter, slik at det allerede er benyttet en god del av
pengene i prosjektene 3717x. Det er derfor gledelig at vi har fått mer post3-midler og kan øke
disse postene i budsjettet.
 Pga. overgang til nytt idrettskontor har adm. måtte kjøpe tre nye PCer, skjermer,
dokkingstasjoner og mobiltelefoner. Dette medfører ca. kr. 60.000,- mer enn budsjettert i
kontorkostnader.
 Det virker som vi er i rute på antall fridykkersertifiseringer, men vi ligger etter på
apparatdykkersertifiseringer, -materiell og e-Læring.
 Vi har ennå ikke fått endelig sum på rammetilskudd, men vi har antagelig fått 90% av det vi
skal få. Dermed vil endelig beløp være nokså likt det som er budsjettert.

Nye instruktører 2015
NDF har fått utdannet instruktører i følgende klubber så langt i år:
Apparatdykkerinstruktører
BSI-SUB
BSI-SUB
Holmestrand Dykkeklubb
Risøya Folkehøyskole
Fridykkerinstruktører
Moss
NTNUI-DG
NTNUI-DG
NTNUI-DG
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OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 14/25 – Budsjett 2015
I vedtatt budsjett er det satt opp kr. 600.000,- i prosjekt 98092 (Post3 midler) som er fordelt.
Norges Dykkeforbund er tildelt kr. 787.954,- til barne-, ungdoms- og breddesatsning.
Forslag til korrigert budsjett er lagt i Fronter.
Vedtak:
FS ønsker å avvente fordeling av ekstra midler til halvårsrapporter er mottatt fra utvalgene.
Budsjettendring tas opp på neste FS-møte i juni.

VEDTAKSSSAKER
FS-sak 15/11 Endring av aldersgrense på CMAS* kurs
TK har kommet med forslag om å senke aldersgrense på dykkekurs fra 15 til 14 år.
Se vedlagte dokument med henvisning til både CMAS-standard og Forskrift om tryggleiken ved
sportsdykking. Pr. i dag er det kun vår rammeplan som sier at eleven skal ha fylt 15 år før kursstart.
Vedtak:
FS støttet forslaget og godkjenner endringen.

FS-sak 15/12 Saker til idrettstinget
Sakspapirer til Idrettstinget i Trondheim 5-7 mai er lagt i Fronter.
Det er også lagt ut et dokument fra Terje Jørgensen i SFF om forslag til standpunkt i viktige saker.
Ligger i Fronter: Forslag fra SFF om standpunkt i saker på Tinget.docx
Vedtak:
Presidenten i NDF har fullmakt til å stemme slik han mener er riktig for NIF og NDF i saker på
Idrettstinget.
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