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ORIENTERINGSSAKER
Samling på Gulen
Vi forsøkte å få til en samling på Gulen for hele Forbundsstyret (FS) og administrasjon (adm) 10-13.
mai, men dessverre passet det ikke for så mange. Så det ble Sigurd, Gry, Remi fra FS, Sølve fra adm,
samt Wiggo fra utvalg for Marinarkeologi (MA) som møttes 10-12 mai.
Vi gjorde en ryddedugnad for Gulen og tok opp over 50 dekk på fredag, og hadde sosial samling på
kvelden hvor vi bl.a. diskuterte mulighetene for å opprette en klubb på Gulen som kan arrangere
samlinger for barn og unge mm. På lørdag hadde vi diskusjon på hvordan vi ønsker å samarbeide
mellom FS, adm og utvalg, og dette blir presentert på FS-møte 14. mai.

Oppgaver i FS
Presidenten og visepresidenten oppsummerte helgen på Gulen, og presenterte sine ønsker om at alle i
FS skal ha et oppfølgingsansvar for alle prosjekter og utvalg i NDF. GS poengterte at dette da må være
nettopp det; et ansvar for fremdrift og et bindeledd mellom FS, adm, utvalg, klubber mm. Det må ikke
bety innblanding i daglig drift.
Alle i FS fikk i møtet komme med innspill på hvilke områder de ønsker på jobbe med, og hvor de
ønsker å ha et «sørge for» ansvar. Presidenten vil samle opp dette i en egen mail som sendes ut etter
møtet.
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Utvalgsledere
FS hadde en diskusjon rundt eksisterende utvalgsledere. TIL fremmet forslag om at Teknisk Komité
(TK) skulle nullstilles og kandidater til nytt TK skulle lyses ut på bakgrunn av tilbakemeldinger på
Dykketinget. FS stemte over dette, og det ble flertall (6 mot 3) for å fortsette med dagens TK.
Presidentene vil derfor etter møtet ta en prat med disse og sjekke at de ønsker å fortsette.

CMAS standard
FS diskuterte fremtidig revisjonsplan for materiell i NDF. Vi ønsker at alle rammeplaner skal følge
CMAS standarden, samt følge norske lover og forskrifter.

Årshjul
Administrasjonen vil til neste FS-møte ha laget er årshjul med alle aktiviteter som vil ha betydning for
deltagelse for FS-medlemmer, slik at FS kan planlegge hvem som stiller på konkurranser, møter,
samlinger mm. Det vil også fremgå av årshjulet når GS skal rapportere til FS på økonomi mm.

Møteplan
Presidenten og GS vil ha en oppsummering av alle ønsker fra FS-medlemmer, og fordele ansvar innen
konkurranse, vitenskap, utdanning, paraidrett, miljø, HMS, Rent Særforbund, Markedsføring, AT, DSB
mm.
Den endelige listen med utvalgsledere, FS-medlemmenes oppfølgingsansvar og hvem i adm som er
ansvarlig for hvert område legges frem for FS og godkjennes i neste FS-møte (Skype) 11. juni.
Det planlegges et fysisk FS-møte 18. og 19. august i forbindelse med NM-Veka i Stavanger.
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