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Ikke tilstede

ORIENTERINGSSAKER
Økonomirapport
GS orienterer om økonomi pr. 31.08.18. NDF ligger godt an i forhold til budsjett i alle prosjekter.
Det var noe feilføring av UVR-kostnader som GS har rettet opp i sammen med Marius.
Der var ingen øvrige kommentarer eller spørsmål fra FS.
Saksdokument:
Prosjektrapport med budsjett pr august 2018

Sparebankstiftelsen DNB
GS orienterer om status på app, teiner, ryddeaksjoner.
Det er pr. august utbetalt kr. 305.000,- for teinerapportering. I tillegg er det rapportert inn 547 teiner via
app, som gir grunnlag for utbetaling på kr. 167.400,-. Her kan det være avvik/feil som ennå ikke er
summert. Rapporteringen finnes her:
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-reiskap/Statistikk-Tapte-redskap-funnet-av-dykkerklubber

GS ønsket innspill på hvordan FS ønsker å dele ut gavepenger i 2018, og hva de ønsker klubbene skal
rapportere på. FS ønsket at det ble lagt inn spørsmål i skjema om klubbene har fått midler fra andre
steder til rydding, hvor mye de har fått for spøkelsesteiner, og at det legges inn en geografi-faktor som
gir litt ekstra til de som ikke har mulighet for å ta opp spøkelseteiner.
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GS oppdaterer rapporteringsskjemaet og dette ut til klubbene i slutten av oktober, lager et forslag til
gavefordeling som presenteres for FS på fysisk møte i november. Vi skal også høre med klubbene
nordpå om de har forslag til nye tiltak de kan gjennomføre i 2019.

Arbeidstilsynet
Remi orienterte om fremdrift på ny forskrift fra Arbeidstilsynet, og konsekvensene rundt
Arbeidstilsynets stans av Redningsfridykkerkurset for NLA. NDF vil avvente å gjøre noe rundt dette til
vi hører hva NLA får til svar på sin klage på dette.

Moderniseringsprosjektet
NIF har kommet med tre forslag til ny modell for Norsk Idrett. Disse skal diskuteres i ulike samrådene
de kommende ukene. Høringsnotatet publiseres uke 43, og må så behandles i særforbundene.
Her ligger lenke til pressemelding, rapport om alternative modeller for organisering av norsk idrett og
presentasjonen som ble holdt møte med organisasjonen 20.09.18:
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/rapport-forslag-til-tre-alternative-modeller-for-fremtidig-organiseringav-norsk-idrett/

Saksdokument:
Presentasjon av tre modeller
FS må sette av tid til å behandle denne høringen på fysisk møte i slutten av november. Svarfrist er 2.
desember, og høringssvarene behandles av idrettsstyret 13. desember.
FS ønsket at vi innheter innspill fra klubbene i denne prosessen, så administrasjonen vil se på dette.

OPPFØLGINGSSAKER
FS-sak 17/13 VM undervannsfoto 2021
Det ble gjennomført et Skypemøte om avtalen 4. september hvor Sølve og Torkel fra administrasjonen,
Remi fra Forbundsstyret, Roy fra utvalget, Åge og Lars Einar fra klubben deltok. Det ble enighet om at
FS-representanten skulle ta dette med tilbake til FS for videre fremdrift.
Remi har fått fullmakt av styret til å signere avtale med Slettaa vedr VM i UV-foto, men president og
visepresident vil gjerne se utkast til avtale når den er klar før signering.
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Det var nytt Skypemøte om avtalen 21. september med Sølve, Remi, Lars Einar og Laila.
Remi gikk gjennom dette møtet, og endelig avtale mellom klubb og forbund ble godkjent av FS.
GS sørger for at denne blir signert av presidenten og sendt til klubben for signering.
Saksdokument:
Samarbeidsavtale_VM_NDF_ver4
FS-sak 18/05 – Organisering av utdanning i NDF
Stavanger Dykkerklubb har fremmet forslag om at utdanningen i NDF skal organiseres som eget AS.
I FS-møte 04/18 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe for å se på dette. Gry Henriksen, Laila
Løkkebergøen og Vegar Thise sitter i denne arbeidsgruppa.
Visepresidenten redegjorde for det foreløpige arbeidet.

FS-sak 18/11 – Ny medarbeider i administrasjonen
I FS-møte 05/18 la administrasjonen frem et forslag til hvilken kompetanse en ny medarbeider i
administrasjon bør ha. Det ble vedtatt at AU skulle se på kompetansebehovet i administrasjonen og
komme tilbake med sin anbefaling for en ny stilling på neste FS-møte.
Presidenten redegjorde for arbeidet med kartleggingen så langt, og informerte om et mulig samarbeid
med Padleforbundet om en ressurs som skal jobbe med kommunikasjon. Dette er i tråd med forslag om
samarbeid mellom SF i moderniseringsprosjektet, så en god tanke for NDF. AU ba derfor om mer tid til
kartleggingen av kompetansebehovet.
FS-sak 18/12 – Instruktørsamling/Ledermøte 2019
I FS-møte 05/18 ble det vedtatt å legge felles instruktørsamling og Ledermøte til siste helgen i mars
2019. Administrasjon fikk i oppdrag å innhente tilbud på et par alternative steder for en samling.
Kristiansand, Ålesund og Tromsø kom opp som mulige alternativer.
Administrasjon har sett på reisekostnadene ved å legge dette til Tromsø, og mener det vil bli for dyrt for
instruktørene da de fleste kommer fra Sør-Norge. Administrasjon har fått tilbud på de andre to
forslagene, og det beste tilbudet er fra Hotell Ernst i Kristiansand. Administrasjon mener derfor
Kristiansand er enkleste og beste løsning, da både presidenten og utdanningsansvarlig bor i denne
regionen.
FS ønsker imidlertid at vi ser på en mulighet for å bruke klubblokale og camping i Ålesund til
Instruktørsamlingen, så administrasjonen kontakter klubben for å se på denne muligheten.
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VEDTAKSSAKER
FS-sak 18/14 – Søknad fra utvalget om å arrangere UVR-EM i 2021
Utvalget for undervannsrugby søker om tillatelse til å arrangere EM i undervannsrugby i 2021 i Bergen.
Saksdokument:
Søknad EM 2021
Vedtak:
FS støttet forslaget om å arrangere EM i 2021, og ber administrasjonen utarbeide forslag til avtale i
samarbeid med utvalg og klubb.

FS-sak 18/15 – Innføre Sikkerhetsbestemmelse for gyldig unntak for bruk av redningsvest
Bakgrunn:
Idretten har unntak for kravet om redningsvest. For utøvere i lukket tørrdrakt eller våtdrakt med
tilstrekkelig oppdrift er det mer hensiktsmessig å bruke disse som oppdriftsmiddel da de allerede er
med og gir bedre beskyttelse enn redningsvest, dersom man faller i sjøen. Det er tillatt å gi unntak for
bruk av redningsvest i båt gitt i offentlig forskrift for idrett. For at unntaket skal være gyldig må utøver
følge sikkerhetsbestemmelse gitt fra idrettsorganisasjonen. NDF bør derfor vedta en slik
sikkerhetsbestemmelse.
Småbåtloven sier følgende:
§ 23.Utstyr
Alle fritidsbåter skal under seilas være utstyrt med egnet rednings- og flyteutstyr til alle om bord.
Kongen kan gi forskrifter om rednings- og flyteutstyr og om krav til annet utstyr, herunder om:
1. kommunikasjonsutstyr;
2. brannslokningsutstyr;
3. annet sikkerhetsutstyr.
§ 23 a. Bruk av egnet flyteutstyr om bord
I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs
opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte
som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører.
Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten
generelt er ivaretatt på annet vis.
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Forskrift om unntak fra kravet til bruk av flyteutstyr på fritidsbåter:
§ 2.Definisjoner
I denne forskrift betyr:
1. Utleiebåt: Tråbåt eller robåt stilt til disposisjon ved betjent båtutleie.
2. Små innsjøer: Innsjøer med et største flateinnhold på 0,5 km² .
3. Avgrenset område: Et avmerket område på sjøen inntil 500 meter fra land.
4. Organisert idrett: Aktiviteter, herunder trening, tilrettelagt i regi av idrettsorganisasjon registrert i
Norges idrettsforbund.
§ 3.Unntak fra kravet om bruk av flyteutstyr
Personer om bord på utleiebåt på små innsjøer eller innenfor et avgrenset område er unntatt kravet til
bruk av flyteutstyr.
Personer som deltar i organisert idrett eller konkurranser er unntatt kravet til bruk av flyteutstyr, der
dette vanskeliggjør gjennomføringen eller anses åpenbart unødvendig. Det er en forutsetning at
sikkerhetsbestemmelser fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges.

Vedtak:
NDFs sikkerhetsbestemmelse for redningsvester under alle aktiviteter i båt i regi av NDF og
medlemsklubber er at utøver iført lukket tørrdrakt, eller heldekkende 5mm eller tykkere våtdrakt, ikke
trenger å bruke egen redningsvest eller ha slik redningsvest tilgjengelig i båten der slikt unntak ellers er
lovlig iht unntaksbestemmelsene i forskrift. Relevante dokumenter oppdateres av administrasjonen.

FS-sak 18/16 – Politiattestansvarlig i NDF
Alle organisasjonsledd i NIF som behandler politiattester skal ha en politiattestansvarlig.
Administrasjonen forslår derfor at Stian Olsen utpekes til dette i NDF.
Vedtak:
FS støtter forslaget fra administrasjonen og utpeker Stian Olsen som politiattestansvarlig i NDF.
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