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ORIENTERINGSSAKER
Protokoll fra forrige FS-møte
Protokoll fra forrige FS-møte er sendt ut på mail før møtet og ble godkjent av FS.

Møte med klubbene i Trondheim
LEH informerte om møtet med klubbene i Trondheim, og at dette vil bli brukt som mal for
gruppediskusjonene på Ledermøtet i Trondheim og tilsvarende prosesser i andre regioner.

Søknad Miljødirektoratet
SS og LEH informerte om søknad til Miljødirektoratet om fangstnett med to rom; et for fangst og et for
søppel. Planen er å lage en prototype som skal vises på Ledermøtet, og at vi får midler til å kjøpe inn
2000 fangstnett som vi sender ut til klubbene.

Møte med Arbeidstilsynet
TEB informerte om prosess og møte med Arbeidstilsynet ifm endringer i regelverket for innaskjærs
dykking, som kan skape problemer for våre instruktører. Tilbakemeldingen fra AT er at hensikten med
endringene ikke skulle "ramme/begrense" fritidsdykkeinstruktørene mer enn dagens forskrift.

Ryddeutstyr
Administrasjonen har bestilt 200 nye løfteballonger og ca. 20 nye bannere til klubber som ønsker å bli
med på teine- og ryddeaksjoner i 2017. Disse sendes til klubbene rett etter Ledermøtet.
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Utviklingsplaner fra NIF
SS informerte om de nye utviklingsplanene fra NIF som er laget som tillegg til IPD.
(IPD: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2015-2019/)

•
•
•
•
•

Utviklingsplan 00 Felles planverk
Utviklingsplan 01 Barn og Ungdom
Utviklingsplan 02 Voksenidrett
Utviklingsplan 03 Organisasjonsutvikling
Utviklingsplan 04 Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse

Hensikten med disse er ikke at alle SF skal gjøre alt, men som et hjelpemiddel til de som ønsker å gjøre
mer på et eller flere av disse områdene.
GS oppfordrer FS til å studere disse, og om mulig gi FS-medlemmer ansvar for å følge opp hver av
disse.

Regler for premieutdeling
Presidenten savner regler for hvordan premieutdeling skal foregå på våre arrangementer, og ber
administrasjonen sammen med konkurranseutvalgene lage retningslinjer for dette.

VEDTAKSSAKER
FS-sak 17/09 Regler for NM Undervannsfilm
Utvalget for Foto og Film ønsker å arrangere NM i undervannsfilm for første gang i 2017, og har laget
et forslag til regler som de ønsker godkjent av FS.
Vedtak:
FS har sett på regelverket, og har et par punkter de ønsker rettet. Regelverket sendes derfor tilbake til
utvalget for korrigering, og tas opp til godkjenning i neste FS-møte (22. mai).
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