Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/16
16. august 2016

FS

Sigurd Paulsen (SP)
Lars Einar Hollund (LEH)
Vegard Thise (VT)
Laila Løkkebergøen (LL)
Konstanse Karlsen (KK)
Eirik Kjos (EK)
Trond Erik Backe (TEB)

Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Ikke tilstede

Amanda Barsten (AB)
Kim-Roger Tømmerås (KRT)

ORIENTERINGSSAKER
Godkjenning av protokoll fra forrige FS-møte.
Vedtak:
GS sender i fremtiden protokoll fra møtene på e-post til styremedlemmene for godkjenning før neste
FS-møte.

Gjennomgang av regnskapsrapport pr. juli.
Vedtak:
FS ønsker til neste møte en oversikt over postene 7144 og 7145 «Hotell (overnatting)» i
resultatregnskapet.
NDF dekker ikke mer reise for GS i CMAS Europe i 2016. For 2017 skal det ikke bruks mer enn det
som er budsjettert.
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OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 16/11 Håndbok for NDF
Administrasjonen har jobbet videre med AFA-kart (Ansvars-, Fullmakt og Arbeidsfordelingskart) og
instruks for utdannings-, konkurranse- og vitenskapskomite. Disse ligger i Styreportalen.
Vedtak:
Det kom innspill på endringer/tillegg i dokumentene, så godkjenning av disse utsettes til neste FS-møte
i Haugesund.
Det er i tillegg ønskelig at det innføres et QA-system for våre instruktører. FS ber administrasjonen lage
et forslag til hvordan et slikt system kan etableres og legge dette frem for FS i Oslo 27. november.

VEDTAKSSSAKER
FS-sak 16/16 Samarbeid mellom Norge og Danmark
Det var møte mellom Norge og Danmark på Skottevik forrige helg for å se på muligheter for mer
samarbeid mellom de to forbundene. Referat fra møtet ligger i styreportalen.
President og visepresident var med i møtet, og orienterer derfor FS om dette møtet.
Vedtak:
FS godkjenner referatet fra møtet med DSDF. Arbeidet følges opp av AU og TK, og det lages budsjett
for det arbeidet som skal gjøres i 2017.

FS-sak 16/17 Ny nettside for NDF (www.ndf.no)
NDF har behov for nye nettside, og det er i budsjettet for perioden satt av kr. 100.000,- til «Prosjekt
kommunikasjon/webutvikling» (50.000,- pr. år). Torkel Rønningen har laget en prosjektskisse som
ligger i styreportalen.
Vedtak:
Administrasjonen får fullmakt til å sette i gang prosjektet med ny webside for NDF.
FS holdes løpende orientert om status og fremdrift.
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