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Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Vegard Thise (VT)
Laila Løkkebergøen (LL)
Konstanse Karlsen (KK)
Eirik Kjos (EK)
Trond Erik Backe (TEB)
Amanda Barsten (AB)
Kim-Roger Tømmerås (KRT)

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Ikke tilstede

ORIENTERINGSSAKER
Økonomi
GS orienterer om status økonomi.
Ryddeaksjoner
GS orienterer om status ryddeaksjoner.
Årsmøte i SFF
President orienterer fra årsmøtet i SFF 25. mai.
Ledermøte NIF
President/visepresident orienterer fra Ledermøte i NIF 3. og 4. juni.
Møte med Norsk Maritimt Museum
Laila orienterer om møtet med Norsk Maritimt museum 3. juni, og rutinene for å dykke på Blücher.
Referat fra møtet ligger i styreportalen. Retningslinjene for ¨å søke ligger her:
http://marmuseum.no/no/arkeologi/kulturminneforvaltning/d25-Tg7bO4j.ips

Møte med det Dansk Sportsdykker Forbundet
Sigurd orienterer om møtet med Dansk Sportsdykker Forbund i København 4. juni, og planer for et nytt
møte på Skottevik 6. august.
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OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 16/06 Norske Undervannsjegere (NUJ)
Det er vedtatt at AU får fullmakt til videre forhandlinger med Børje Møster om en kommersiell avtale.
Retningslinjer for bruk av materiellet er lagt i styreportalen. Det er også avtalt to crossoverkurs for våre
instruktører.

FS-sak 16/11 Håndbok for NDF
Det er vedtatt å sette ned en gruppe bestående av Laila, Vegard, Trond Erik og Sølve som lager ny
håndbok for NDF. FS holdes løpende orientert om fremdrift. Laila og Vegard har jobbet videre med
Delegeringsreglementet, og orienterer FS om dette. Gruppa må også ta tak i utvalgsmandatene.

FS-sak 16/13 Årshjul for FS
Det ble gjort endringer i møteplanen. 18. august blir istedenfor fysisk dagsmøte på Gardermoen et
telefonmøte, og utvalgslederne for konkuirranse og vitenskap inviteres heller til Haugesund i
september.
16. august:
17-18. september:
11. oktober:
26-27. november:

Telefonmøte
Fysisk møte i Haugesund med utvalgsledere for konkurranse- og vitenskap.
Telefonmøte
Fysisk møte Oslo m/julebord

FS-sak 16/14 Ny loggbok
FS har vedtatt å utsette saken til vi har ny standard foreligger. Vi må også høre mer på hva de
kommersielle aktørene ønsker, og det bør sjekkes om det er mulig å samarbeide med de andre nordiske
landene. Eirik orienterer om status på ny standard.

FS-sak 16/15 Samarbeid med Norsk Grottedykkerforbund
FS har vedtatt at NDF skal få i dialog med NGF om en felles gassavtale.
Eirik orienterer om status på samarbeid med NGF og felles gassavtale med AGA.
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