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ORIENTERINGSSAKER
Økonomi
GS orienterer om regnskapsrapport for 2017. Forventet resultat for 2017 blir ca. 120.000,- i overskudd.
Regnskapsrapport er lagt i styreportalen.

Møte med NIF
Presidenten orienterer om møtet med NIF på Gardermoen 24. januar.

SFF-møte
Visepresidenten orienterer fra SFF-møtet på Ullevål 31. januar. Deltakerliste og presentasjoner fra dette
møtet er lagt ut på nett: http://saerforbund.no/saerforbundsmote-31-januar-2018/

Instruktørsamling
Presidentene orienterer fra Instruktørsamlingen på Mastemyr 3-4 februar.

Fysisk møte utvalg UVR
GS orienterer om møtet med utvalg for UVR på Ullevål lørdag. 10. februar. Utvalget vil utvide med noen
medlemmer for å ta tilbake en del oppgaver som har vært forsøkt lagt til adm., men som vi ser heller bør
gjøres i utvalget.
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OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 16/18 - Rammeplan for fridykking
Etter FS sak 16/18 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle tilpasse CMAS* fridykkerkurset til
barn. Oppdraget er nå gjennomført og vi ber om at vedlagte dokumenter behandles og vedtas i FS med
gyldighet fra 01.03.2018.
Følgende er vedlagt:
-

Rammeplan for CMAS* fridykkerkurset
Undervisningsmateriell til CMAS* fridykkerkurset (denne kan tilpasses av instruktør og
benyttes hvis de ønsker. Teorien kan legges opp ved bassengkanten)
Oversettelse av CMAS training standard – ment som et supplement til hvordan gjennomføre
øvelser / teori ved bassengkanten.

Materiellet har vært ute på høring med frist for tilbakemeldinger i midten av november 2017. Totalt
kom det inn 4 høringsinnspill og alle innspillene ble vurdert og de aller fleste ble tatt med inn i
endringene.
Vedtak:
FS godkjenner den nye rammeplanen for CMAS* fridykkerkurs, så fremt setningen om krav til 8 timer
teori fjernes. Det er ment at det skal være 8 timer inkl. mestringsøvelser.

FS-sak 17/22 - Skoleavtale
Teknisk komite (TK) har gjort endringer i skoleavtalen som ble lagt frem på forrige FS-møte i
desember, og ber om at ny versjon vedtas av FS. TK synes det er fornuftig dette også innføres i
fridykkeropplæringen og ber derfor FS også vurdere dette.
Argumentene for at dette skal gjelde all utdanning (apparat/fridykking/emne/spesialkurs/etc…):
• Avtalen skal sikre at elevene får kurs med riktig innhold og av god kvalitet
• Avtalen skal sikre at elevene tar kurs ved en dykkerskole som følger offentlige lover og
forskrifter
• Avtalen skal sikre at elevene får undervisningen av kompetente instruktører/trenere
• Avtalen skal sikre at avvik på kurs blir rapportert og således kan håndteres av forbundet
Dette forsterkes av at samfunnet har endret seg siden man startet med fridykkerutdanningen og at
utdanningen nå er rettet mot alle og ikke bare «barn av dykkere» slik det var i gamle dager. Nå er
kravene fra samfunnet høyere og likeledes konsekvensene hvis noe skjer. For å sikre de som utdanner
og NDF som tilbyder av kursmateriell, så bør skoleavtalene gjelde all utdanning med NDF instruktører
og materiell.
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Det samme vil være gjeldende for instruktøravtalen når den kommer i ny versjon. TK mener det bør bli
slutt på skille mellom apparatdykking og fridykking, man må begynne og behandle de likt og således ha
avtaler som dekker begge typer utdanning.
Vedtak:
FS godkjenner den nye skoleavtalen, og gir TK mandat til å gjøre de siste små endringer i teksten.
FS er også positive til at avtalen skal gjelde fridykking, men ber adm. sjekke om dette støttes av
fridykkerinstruktørene før det innføres.

FS-sak 17/18 - Budsjett
GS har laget et budsjett for de to neste årene som FS må godkjenne og legge frem for Dykketinget til
godkjenning. AU har gått igjennom handlingsplaner etter FS-møtet i desember, og hatt eget møte med
ansvarlig for Apnea for å sjekke ut at planer og budsjett er realistisk. AU mener tidsplanen godt kan
forskyves noe da det pr. nå er foreslått veldig mye på få år. AU har også gitt innspill til jaktmiljøet at de
må vise til resultater før vi kan kjøre et større mesterskap, men vi håper på et EM i Norge i 2019.
Vedtak:
FS ber AU gjør de siste endringene i budsjettet for 2018 og 2019 , slik at FS kan godkjenne dette
endelig på møtet 17. mars og legge dette frem for Dykketinget 21. april 2018.
FS støttet forslaget fra VT om at det ikke skal betales for alkohol på Dykketinget i 2018.

FS-sak 17/23 - Dykketinget 2018
ADM har laget innkalling til Dykketinget som formelt må godkjennes av FS.
Vedtak:
FS godkjenner innkallingen til Dykketinget 2018.
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VEDTAKSSAKER
FS-sak 18/01 – Rammeplan for kurs i Marinarkeologi
Utvalgsleder for MA har utarbeidet ny rammeplan for MA-kurs som må godkjennes av FS.
Vedtak:
FS godkjenner den nye rammeplanen for kurs i Marinarkeologi.

FS-sak 18/02 – Idrettens Styringsbarometer
Styre og administrasjon i NDF har besvart en undersøkelse fra NIF som ble gjennomført før jul.
Alle åtte i FS og alle tre i ADM har svart på undersøkelsen. GS og President har vært i møte med NIF og
fått fremlagt resultatene. Presidenten orienterer FS om resultatene.

Det vil være fornuftig å ha en workshop hvor vi i fellesskap går gjennom svarene og diskuterer funn.
Dette kan både tjene som en refleksjon på styreperioden, samt at det kan danne grunnlag for endringer
til neste styreperiode med eller uten oss som tillitsvalgte.
En 3 timers prosessen tilbys av NIF. Noen poeng i gjennomgangen vil kunne være;
• Hvilke funn ser vi, både fra ADM og Styret.
• Hva handler det om, hva kan gjøres noe med.
• Hvordan bruke læringen ift opplæring og introduksjon til nytt styre
• Hvilke forventningsavklaringer er det viktig å gjøre
• Hva skal til for å forbedre kommunikasjon mellom ADM og styret
• Dele opp funnene og prioritere
• Lage noen grupper for å lage forslag til konkrete tiltak
• Lage et årshjul slik at vi sikrere oppfølging og evaluering av tiltak
Vedtak:
FS ønsker en slik workshop på Ullevål lørdag 17. mars. Vegard, Konstanse og Kim-Roger kan ikke
delta, resten av styret og administrasjonen deltar.
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