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Laila Løkkebergøen (LL)
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Konstanse Karlsen (KK)
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Protokollfører

Sølve Stubberud (SS)

Ikke tilstede

Vegard Thise (VT)

ORIENTERINGSSAKER
Protokoll fra forrige FS-møte
Protokoll fra forrige FS-møte er sendt ut på mail, og godkjennes av FS.

Økonomi
GS orienterer om økonomi og gir en prognose for årets resultat.

E-Læring
E-læringskurset/teori CMAS*** er oppdatert i forhold til ny bok: https://kurs.idrett.no/course/view.php?id=54
Administrasjonen er i dialog med både Sverige og Danmark om å selge e-læringskurset i foto til dem. Vi vil
også se på muligheten for å selge øvrige kurs.

UV-jakt
Lars Einar og Sølve har vært på Spearfishingfestivalen 2016 og hatt møte med Sjur, Børje, Simen og Atle.
Utvalget tester ut nye regler for UV-jakt under festivalen som er i trår med det som gjøres i andre land. Utvalget
vil etter festivalen legge frem forslag til nye regler for FS, sammen med forslag til konkurranseplan for 2017.
Se også referat fra møte på Ullevål med utvalgsleder UVJ.

Telenor kystradio
NDF har hatt møte med Telenor kystradio om et utvidet samarbeid. De vil komme tilbake med et forslag til
samarbeidsavtale og tilbud på radioer, lisens og opplæring.
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Samling i Oslo 26-27 november
Det vil bli et tilpasset styrekurs lørdag kl. 12-16 på Ullevål med Rune Hauger, ass. GS i golfforbundet, med
julebord på Engebret på kvelden. Søndag brukes til FS-møte med godkjenning av utbetalingsforslag til klubbene
og start på budsjettarbeid for 2017. Vi vil også se på utvalgsmandatene og AFA-kartet, samt forslag til QAsystem fra TK.

Ledermøte 2017
Hotell i Trondheim er booket for ledermøte og 60-års jubileum 21-23. april 2017. Eirik orienterer om dialog
med lokale klubber om aktiviteter denne helgen, og dialog med et sted å ha bankett. Det er viktig at ledermøtet
har fokus på det som er bra i klubbene, men også tar opp områder der vi kan bli bedre for å nå våre mål i
virksomhetsplanen. Vi må også sørge for at klubbene får et verktøy som hjelper dem med å nå målene.

Samarbeid mellom Norge og Danmark
Henrik og Stian reiser til Danmark på deres TK-møte 4-6. november.
Sigurd, Sølve og Martin reiser til København 16-18 desember og møter det danske forbundet. Agenda for
dette møtet vil være:







Oppsummering fra instruktørsamlingen i Danmark
Gjennomgang og beslutning for handlingsplan første halvår felles TC
Endelig beslutning av organisering TC, kommunikasjon og myndigheter
Budsjettforslag for felles TC
Invitasjon og medvirkning Sverige
Møteplan og organisering politiske møter mellom Ndf og Dsf

Ny nettside for NDF
Administrasjonen har startet prosessen med nye nettsider, og vil ha møte med eksisterende leverandør samt
Atea som leverer for en del andre særforbund. Antageligvis vil oppgradering av dagens løsning være

OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 15/22 DnB Sparebankstiftelsen – Rapportering
Vegard har laget ferdig skjema for rapportering av ryddeaksjoner i klubbene. Skjemaet er laget med innspill
fra Sparebankstiftelsen på hva de ønsker av rapportering, og hva NDF trenger for å fordele gavepenger.
Skjemaet ligger i styreportalen.
Vedtak:
Skjemaet godkjennes av FS og sendes til klubbene. Svarfrist settes til 15. november slik at GS får tid til å
lage forslag til fordeling av 1 million til klubbene for FS-møte i Oslo i slutten av november.
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FS-sak 15/22 DnB Sparebankstiftelsen – Teineaksjon
Sigurd har vært i media vedr. teineaksjonene, og gitt informasjon om ar fiskere som mister teiner i år kan
kontakte sin lokale dykkeklubb for å få disse tilbake.
Det har kommet reaksjon fra klubber på sørlandet som føler de har blitt pålagt oppgaver de ikke kan eller vil
utføre. Det er også klubber som mener det er for mye jobb i forhold til resultat å bare jakte på skotteteiner.
Vi har derfor laget en oppfølgingssak på Facebook der vi skriver at vi håper å kunne hjelpe, men kan selvsagt ikke
garantere at alt blir plukket opp. Dette er opp til den enkelte dykkeklubbs kapasitet.
Det har også kommet en del reaksjoner på at det er for lite skottereiner, og at det gir for lite til klubben å bare ta
opp skotteteiner. Det har kommet følgende forslag fra Drøbak Undervannsklubb:
Vi ser nå at andelen Skotteteiner som mistes er veldig lav, grunn til det tror vi er at de som eier teinene
er mer proffe på å fiske en de fleste andre som setter teiner i Drøbaksundet. Det å kun ha utbetaling på
en type teiner gjør at medlemmene vår nå kun har fokus på å finne og ta opp skotteteiner. Det meste av
andre typer teiner blir liggende. Skotteteiner er også nesten umulig for fri dykkere å ta opp på grunn av
vekta. Vårt forslag er at man åpner for alle typer teiner, men siden det er mindre penger i potten denne
gangen (kr 400 000,-) reduseres utbetalingen til f.eks kr 200,- pr teine. Dette vi gi et vesentlig større
innsamlingsvolum (inntil 2000 teiner) og dermed mer plast innsamlet. Husk at de aller fleste teinene er
produsert av to ting; stål og nylon trå. Vi tror at dette vil gi oss en ny driv på oppsamling av teiner og
en pangstart 1 desember når hummerfisket er over.
GS bekrefter at det er lite rapporter som har kommet inn (se vedlagte rapport), og har vært i dialog med
Plastreturs Miljøprosjekt og fått grønt lys for dette.

Vedtak:
NDF åpner opp for å gi kr. 400,- pr. rapport/foto for skotteteiner, og kr. 200,- pr. rapport for alle andre typer
teiner. GS sender ut info om dette til klubbene på Facebook og mail.

VEDTAKSSSAKER
FS-sak 16/18 Rammeplanene for fridykking
Det finnes ikke noe referat fra «utdanningsmøtet» mellom et utvidet AU og Utdanningsansvarlig der de angitte
rammeplanene for fridykking ble godkjent høsten 2015. «Utdanningsmøtet» hadde ikke mandat til å godkjenne
disse rammeplanene. Det er beklagelig at saken rundt rammeplanene for fridykking ikke kom via FS høsten
2015.
Vedtak:
Rammeplanene for fridykking gjennomgår en nye godkjenningsrunde i FS og at innspillet om videreutvikling av
rammeplanene tas med slik at de blir tilpasset de innspillene som kom inn.
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Laila Løkkebergøen vil sammen med Elisabeth Tønnesen og Gry Henriksen forberede utkast til plan over
hvilket innhold Dykkeforbundet ønsker at fridykkerammeplaner for barn og unge skal ha. Denne vil bli
presentert og behandlet av Forbundsstyret før rammeplaner utarbeides.

FS-sak 16/19 Foto-VM 2017
Utvalg for foto & film ønsker å sende to lag til VM i Mexico i 2017. Utvalget ønsker at budsjettposten for dette
økes fra 20 000 til 40 000.
Vedtak:
FS er positive til utvalgets ønsker, og tar med seg dette til budsjettmøtet i november.

FS-sak 16/20 Foto-VM 2019
NDFs fotoutvalg ønsker at NDF søker om å arrangere VM i undervannsfoto 2019 i samarbeid med Slettaa
Dykkerklubb. Klubben har tatt initiativet til dette. Utvalget ber forbundsstyret ta stilling til dette på
Forbundsstyremøte 11. oktober. Ved et ja, er det ønskelig med en søknadskomite.
Vedtak:
FS er positive til et foto-VM i Norge, men før de kan si ja til et slikt arrangement må det foreligge noen
økonomiske betraktninger. Utvalget og klubben må derfor gi innspill til neste FS-møte på om det er klubben
eller NDF som skal stå økonomisk ansvarlig for dette. Det må også settes ned en søknadskomite som ser på
prosessen frem til et VM.

FS-sak 16/21 Gassavtale
Torkel og Eirik har jobbet med å få på plass en ny gassavtale. NDF har i dag en avtale med Aga, men det ser ut
som det vil være billigere å gå over til en avtale med Yara fordi disse er rimeligere på flaskeleie.
Vedtak:
Administrasjonen får fullmakt til å ferdigstille gassavtale. FS mener vi bør forsøke å presse AGA på flaskeleie,
det bør ned kr. 300,- pr. år pr. flaske. Får vi ikke til det bør vi tegne gassavtale med Yara.
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