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VEDTAKSSSAKER
FS-sak 15/22 DnB Sparebankstiftelsen
Norges Dykkeforbund er tildelt kr. 6 millioner fra Sparebankstiftelsen DnB for tiltak mot marin
forsøpling de neste to årene. Forbundsstyret må sette ned noen retningslinjer for hvordan dette skal
benyttes, selv om mye av dette allerede er gitt i søknaden til DNB.
Vedtak:
NDF ønsker å bruke 1 million av midlene til aksjoner for å få opp spøkelsesredskap, og setter i gang
med dette allerede 1. desember 2015. GS lager ferdig infobrev som sendes ut til klubbene.
NDF ønsker å benytte bl.a. Marinreparatørene som rådgiver for NDF, og som en samarbeidspartner mot
bla. Hold Norge Rent, Oslofjorden Friluftsråd, Havforskningsinstituttet mm.
NDF inviterer også klubber til å være med å fjerne søppel under vann gjennom lokale ryddeaksjoner.
Disse aksjonene må skje etter retningslinjer fastsatt av NDF, og klubber som blir trukket ut til å være
med vil få tilført utstyr til rydding og midler som klubben kan bruke på drift og utstyr. Ei ressursgruppe
i NDF vil bistå klubber som ønsker å gjennomføre ryddeaksjoner med råd og bistand slik at dette blir
gjennomført trygt og sikkert.
Klubbene som ønsker prosjektledelse kan bli tilført kr. 5000,- pr. aksjon til dette som de benytter
direkte mot prosjektleder fra Marinreparatørene eller andre med kunnskap om slike aksjoner.
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FS-sak 15/23 Godkjenning av virksomhetsplan
Arbeidsgruppa som har jobbet med virksomhetsplan har kommet frem til en versjon de ønsker at FS
setter seg inn i og godkjenner.
Vedtak:
FS godkjenner virksomhetsplanen med små endringer, bl.a. tas sportslig mål ut fra finnesvømming da
man først ønsker å bygge kompetanse og miljø for dette i Norge før man setter slike mål.
GS ferdigstiller planen og sender denne ut på minihøring til ansatte, forbundsstyre og utvalgsledere med
frist 1. desember. Deretter sendes den ut på høring til klubbene med frist 15. januar.

FS-sak 15/24 Honorar til styremedlemmer og utvalgsledere
AU foreslår at de av styremedlemmene, varamedlemmer og utvalgsledere som gjør krav på dekning av
tapt arbeidsfortjeneste får dekket inntil 4000,- for 2015. President og visepresident kan da få inntil
8000,-.
Vedtak:
FS støttet forslaget, og ber GS sende info til de det gjelder.

FS-sak 15/25 Budsjett 2016
Med bakgrunn i virksomhetsplan må FS diskutere hva de ønsker å bruke penger på i 2016. GS
presenterer utsiktene for økonomien i 2016, og FS diskuterte ulike poster i budsjettet. Det vurderes bl.a.
i hvilken grad man skal tilby UiK-midler som i dag, eller om dette i større grad skal gå til unge
landslagsutøvere. Det ble også diskutert hvor mye som skal brukes på internasjonal deltagelse i møter
og konkurranser, og det er ønske om å bruke vesentlig mer på markedsføring. Det ble også diskutert i
hvilken grad man har lykkes med satsing på utdanning, og om dette kan/bør fortsette på samme måte.
Vedtak:
GS ber om innspill fra utvalgene til Handlingsplaner for 2016, og presenterer dette sammen med et
utkast til budsjett i neste FS-møte 16. desember.
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