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Deltok via telefon.

VEDTAKSSSAKER
FS-sak 16/04 Søknad om støtte til kurs i utlandet Oslo Fridykkerklubb
NDF har fått søknad fra Magnus Fuglerud (leder i Oslo Fridykkerklubb) om støtte til å delta på en
fridykkerutdanning i Hellas sommeren 2016.
Vedtak:
Forbundet støtter Oslo Fridykkerklubb med kr 10.000,-.
Et slikt opphold vil gi Magnus en meget høy kompetanse som også er ønskelig at vi i NDF kan nyte
godt av. Det er en forutsetning at det inngås en avtale med Magnus om utarbeide rammeplan for de to
instruktørkursene (CMAS APNEA * instruktør og CMAS APNEA *** instruktør) som ikke er
utarbeidet ennå.

FS-sak 16/05 Støtte til divers night
NDF har fått søknad om å støtte Divers Night på Rådhusbrygga i Oslo med kr. 120.000,-.
Vedtak:
Søknad om støtte avvises.
Begrunnelsen er skepsis til om man får så mange dykkere til å betale for å delta. Risikoen for å bomme
økonomisk er dermed stor. Videre ble det opplyst at det i fjor var 39 DN arrangement rundt i Norge, og
at NDF ikke kan støtte ett arrangement uten å måtte støtte flere. Det har ikke NDF økonomi til. Siden
der ikke er tillatt for våre klubber å dykke for en ryddeaksjon på dette stedet, kan heller ikke midler fra
Sparebankstiftelsen DNB benyttes.
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FS-sak 16/06 Norske Undervannsjegere (NUJ)
NDF har mottatt mail fra Børje Møster om at Foreningen Norske Undervannsjegere (NUJ) er stiftet og
registrert i Brønnøysundregistrene. De ønsker et samarbeid med NDF, og ønsker at NDF skal
godkjenne NUJ sertifikat for fridykking og undervannsjakt, som et likeverdig sertifikat til CMAS, for å
kunne delta i konkurranser arrangert av NDF.
Vedtak:
President Sigurd Paulsen tar et møte med Børje Møster 26. april for å diskutere dette videre.
FS diskuterer dette videre på neste møte.

FS-sak 16/07 Utvalgsstruktur i NDF
Forbundsstyret må gjøre en evaluering av siste tingperiode før en setter ny struktur.
Vedtak:
FS avklarer struktur i fysisk møte i Stavanger 30.april-1.mai.
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