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ORIENTERINGSSAKER
Status økonomi
GS orienterte FS om status økonomi pr. august og prognose for 2017.
Prognosen viser et overskudd på 600.000,- i 2017, som er 400.000,- mer enn budsjettert.

Sparebankstiftelsen DNB
NDF har fått en ny gave på kr. 9.000.000,- for 3 år. FS uttrykte stor glede over gaven, og gav skryt til
administrasjonen for god søknad og prosess på denne.
Søknad med budsjett for 4 år og gavebrev ligger i styreportalen. Prioritering av tiltak vil bli behandlet
på fysisk FS-møte i desember.
GS vil ila oktober sende ut nytt skjema til klubbene for rapportering av dugnader i 2017. Vi vil legge til
spørsmål om rekrutteringstiltak og medlemsvekst i årets skjema. Forslag til fordeling legges frem for
FS i desember.

Nordisk samarbeid
Referat fra TK-møte 11.09.17 og Nordisk møte 12.09.17 ligger i styreportalen. Sverige og Danmark vil
vente til februar/mars 2018 med å fortsette arbeidet pga mangel på tid. FS ønsker at det foreligger
rammeplaner til Dykketinget i 2018.

Arbeidstilsynet
Trond Erik orienterte om vårt siste høringssvar til Arbeidstilsynet. Han skal i møte med Arbeidstilsynet
i Bergen 17. oktober.
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QA-system
Leverandør har beklaget lang leveringstid på det sterkeste, men er nå straks ferdig med løsningen.
Administrasjonen skriver oppdragsavtale med Henrik Øgård om levering av innhold til løsningen.

Nettsider
Leverandør har fått siste tilbakemelding til justering av layout. Etter denne justeringen skal
administrasjonen produsere innholdet på de nye nettsidene. Forventer lansering er innen nyttår.

Rent Særforbund
Konstanse og Sølve hadde møte med Antidoping Norge 26.09.17 og gikk igjennom vårt utkast til
Handlingsplan. Konstanse har gjort oppdateringer på denne som ligger i styreportalen. Konstanse
orienterte FS om videre fremdrift, hvor det bl.a. må lages en beredskapsplan.
NM-uka 2018
Sølve, Torkel og Marius var i orienteringsmøte med NIF og NRK 27.09.17, og adm. hadde «Speeddate» med NRK etter møtet for å se på muligheter. Status er at NIF må ha på plass en sponsor, og tar en
beslutning i midten av oktober om det blir noe i 2018. I så fall blir dette i Stavanger uke 34.
•
•
•
•

UF-Foto og klubbene i Stavanger er positive til dette.
UV-Rugby er positive, men mangler basseng i 2018, og har allerede planlagt NM 2018.
UV-Jakt mener de ikke har nok deltagere til å kunne være med.
Apnea ønsker ikke å ha sitt første NM på et slikt arrangement.

Det ble spilt inn at NDF mangler arrangementskompetanse, og at vi ikke har noe tilbud til klubbene.
Men NDF har god arrangementskompetanse, og både administrasjonen og utvalg har vært med i
planlegging av NM. Vi jobber også med et arrangementsdokument som skal ferdigstilles på neste
fotoutvalgsmøte. Dette vil gjøre det lettere for klubbene i fremtiden både å planlegge og gjennomføre et
NM.
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OPPFØLGINGSSAKER
Trimixkurs

Det er forvirring rundt vedtak knyttet til Trimixutdannelse i NDF som ble fattet av FS på møtenr. 11/16
i Oslo den 27.11.2016. Intensjonen bak vedtaket er klar, men står ikke i stil med hva som er vedtatt.
Ifølge Eirik Kjos var intensjonen i FS vedtaket fra november 2016 at alle utdannelse innenfor Trimix
Normoxic i NDF stanses i påvente av kvalitetsforbedring av produktet, lovligheten i forhold til
arbeidstilsynet og QA-system i NDF for å fange opp avvik i forhold til kurs og instruktør.
Bakgrunn
Trimix debatten i FS startet med et TK-apparatdykkingen ville videreutvikle kursmateriellet fra 2015
og lage en plan / skolering for instruktører som vil bli CMAS Normoxic Trimix. TK ønsket strengere
krav til hvem som kan bli instruktør, større kvalitetskontroll og krav til instruktører av CMAS Trimix
Normoxic kurs. TK er positive til Trimix utdannelser i CMAS / NDF, men ønsker instruktører med
erfaring, kunnskap og holdninger.
Trond Erik har sjekket status på lovligheten av slike kurs med Arbeidstilsynet, og så lenge man melder
inn at det skal gjennomfør dykking med dekompresjon 14 dager før gjennomføring er dette tillatt.
Jan Kirkemyr er utdannet av Flemming Holm som er leder av TK i CMAS. Jan har nå utdannet to nye
elever + en instruktør, da han mener å ha forstått at dette er greit.
Enkelte i styret mener fortsatt at dette ikke er lovlig, og stiller også spørsmålstegn ved vår kompetanse
på dette området.

Vedtak:
1.

FS ber administrasjonen om å undersøke at Trimix kurset gjennomføres iht dagens lovverk.

2.

Basert på undersøkelsen ber FS om en sak der ytterligere tiltak skal gjøres.

3.

FS ber om at videre trimix-kursing av forsiktighetshensyn, midlertidig stoppes og at alle
trimixinstruktører blir gjort oppmerksom på dette vedtak.
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VEDTAKSSAKER
FS-sak 17/12 Fridykking som ny gren
I samordnet rapportering har NDF følgende grener: Dykking, UV-Foto, UV-Jakt, UV-Rugby.
Men vi har ikke Fridykking som egen aktivitet. Dette medfører at organisasjonenes aktivitetstall blir
misvisende lave, da klubber som i dag har fridykking som et tilbud til sine medlemmer, ikke finner den
naturlige plassen å registrere denne aktiviteten på.. Det finnes flere klubber i dag med dette som eneste
tilbud til medlemmene.
NDF planlegger i 2018 å innføre avansert fridykking (Apnea) som egen konkurransegren. Denne
konkurransegrenen vil også benytte den nye benevnes «Fridykking».
Vedtak:
NDF innfører «Fridykking» som ny gren tilhørende forbundet og ber administrasjonen innstille dette til
vedtak i Idrettsstyret.

FS-sak 17/13 VM undervannsfoto 2021
Slettaa Dykkerklubb ønsker å søke om VM i undervannsfoto i Haugesund i 2021.
Lars Einar orienterte fra styrevedtak i klubben.
Vedtak:
1.

NDF har til hensikt å søke om VM i UV-Foto i 2021.

2.

Samarbeidende klubb i Norge vil være Slettaa Dykkerklubb

3.

Der lages en egen samarbeidsavtale med Slettaa Dykkerklubb om VM i UV-Foto 2021.

4.

Samarbeidsavtale mellom NDF og Slettaa Dykkerklubb om VM i UV-Foto 2021 legges frem
for FS senest i desembermøte 2017.

5.

Arrangementet skal gjennomføres uten betinget økonomisk tilskudd fra NDF.
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