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ORIENTERINGSSAKER
Økonomi
GS redegjorde for regnskapsrapport pr. 30.11.18 som ligger i styreportalen.
Administrasjonen har gjort følgende flytting av kostnader i regnskapet:
-

Kr 98.000,- fra int. mesterskap jr (31300) til utviklingsorientert ungdomsidrett (41100/41200) slik at disse
to postene sprekker, men at det fortsatt står 0 kr på reisetilskudd til jakt, foto og apnea (42100, 43100,
44100). Dette innebærer at vi bruker opp alt det som er tildelt i post2-midler (kr. 330.900,-) på UVR-jr.

-

Kr 16.453,- fra int. mesterskap jr (31300) til bingopenger (21100). Denne begrunnes i at det var mye
utøvere under 18 år med i troppen.

-

Egenandeler: 29 utøvere * 2000kr = 58000kr som går inn på int. mesterskap jr (31300). Dette dekker
utgiftene til felles middager for troppen pluss noe til.

-

Etter ovenstående flyttinger vil vi total ha brukt ca. kr. 45.000,- på int. mesterskap jr (31300) som er
under hva som var budsjettert.

Prognose for 2018 viser et overskudd på ca. kr. 250.000,-.
FS hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet.

Høringssvar Modernisering
Sigurd orienterer om høringssvaret som ble sendt til NIF 9. desember.
Dokument: Høringssvar modernisering

Høringssvar Anleggspolitikk
Sigurd orienterer om høringssvaret som ble sendt til NIF 16. desember.
Dokument: Høringssvar anleggspolitikk
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Møte i EUF
Tor-Inge orienterte fra møtet i Wien 8. desember, og valget som ble foretatt der.

Møte med CMAS
Sigurd orienterer fra møtet med Flemming og Anna om salg av e-læringsmoduler til CMAS.
Det er et stort inntektspotensiale i dette for NDF, så styret ønsker å gå videre med dette.
Sigurd drar i et nytt møte i slutten av januar for videre forhandlinger.
Dokument: Presentasjon-av-NDF-CMAS-e-læring

TV serien “Drømmen om Norskekysten”
Produksjonsselskapet Havblikk Film AS har høsten 2019 planer om å starte produksjonen av TV serien
“Drømmen om Norskekysten” som skal vises på NRK høsten 2020.
Gjennom et helt år skal fire personer skal seile hele norskekysten fra Oslo og helt til Svalbard. Serien har et
hovedfokus på forskjellige kyst og dykker-relaterte tema og de fantastiske mulighetene norskekysten byr på,
både over og under vann. Samtidig skal seerne bli kjent med de fire ved at de viser dem livet om bord i seilbåten
og tar dem med på flotte opplevelser over og under vann.

De har kommet et godt stykke på vei og NRK har allerede gått inn med en betydelig sum, men for at dette skal bli
en realitet er de avhengig av gode samarbeidspartnere. Bakgrunnen for henvendelsen er at de tror de sammen
med NDF kan få til et skikkelig spennende samarbeid. Store deler av serien skal handle om dykking, og et
betydelig fokus i serien er å få folk ut i vannet, og løfte dykkerentusiasmen i Norge til det nivået det fortjener. De
ser for seg en rekke samarbeidsmuligheter, og har i den anledning lagt ved en presentasjon av prosjektet og
serien, som gir et dypere innblikk i reisen de skal legge ut på, og ikke minst hva de kan gjøre for NDF.
De har i tillegg lagt ved en kort trailer for serien (kan fås i engelsk versjon også), intensjonsavtale fra NRK, og en
kort oppsummering av prosjektet. De ber om at dette holdes konfidensielt innad i bedriften.
Link til video:
https://drive.google.com/file/d/1c_Hp1mq_p10a8VxHho_0LhiQ6zIQV9Jx/view?usp=sharing

Dokument: Forenklet seriebeskrivelse-c.pdf
Eirik Kjos orienterte fra møte med initiativtager Lars Korvald. De er avhengig av penger for å gjennomføre
prosjektet, og ser for seg kr. 300.000,- fra NDF. Styret er positive til tiltaket da det kan gi mye oppmerksomhet
om dykking langs hele kysten. Det skal derfor vurderes om dette kan vinkles som en ryddeaksjon slik at det blir
mulig å benytte penger fra Sparebankstiftelsen DNB til å finansiere dette.
FS ønsker å vite mer om hva vi får ut av dette, og hvilke rettigheter vi har på film som produseres. Eirik vil
diskutere dette med Lars Korvald, og dersom det er mulig å legge inn ryddeaksjoner tar NDF et møte med
Sparebankstiftelsen DNB om dette i slutten av januar.
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VEDTAKSSAKER
FS-sak 18/26 – konverteringspraksis i NDF
Bakgrunn:
NDF har i dag egne særregler for konvertering fra instruktører i andre organisasjoner til instruktører i NDF.
Reglene våre er strengere enn det CMAS i revidert standard krever for oppgradering fra fersk CMAS * til **
instruktør der det i ny CMAS standard er antallet timer undervisning som legges til grunn og ikke antallet
sertifikater som hovedinstruktør. Det betyr at erfarne instruktører med lang praksis i Padi, IANTD/SSI/SDI eller
tilsvarende blir satt tilbake til start dersom de går gjennom NDFs konverteringskurs. Uavhengig av erfaring
begynner de på laveste nivå. CMAS/NDF er alene om å ha dette lavnivået for instruktører blant de store. I PADI
alltid vil man tilsvarende alltid være opplært til full instruktør (OWSI) med rett til å kjøre alle kurs til og med
Divemaster (lik vår ***) rett fra skolebenken.
For å begynne å instruere våre videregående kurs i CMAS må instruktører fra andre organisasjoner i dag først
kjøre gjennom 10 elever på grunnkurs som hovedinstruktør. I klubbene tar det lang tid å oppnå. Gjerne flere år.
Det betyr at instruktørene fra andre organisasjoner finner NDF lite attraktivt og kan ikke bruke disse instruktørene
til å dekke behov for emnekurs og ** og *** kurs (rescue og divemaster) Praksis har derfor variert under
konverteringer der man i perioder, med støtte fra tidligere forbundsstyrer, men uten formelt vedtak i standard, har
konvertert direkte til full instruktør (CMAS **) mens i andre perioder har dette ikke blitt gjort.
Opplæringsansvarlig, som har lang erfaring fra både PADI og CMAS, regner det som åpenbart at instruktører
lært opp til fullt nivå i andre organisasjoner har kunnskapene som trengs for å undervise *, ** og *** kurs. Når de i
tillegg har erfaring med grunnkurs i sin organisasjon og gått gjennom vårt konverteringskurs som inkluderer **
instruktørkurset så vil de ha mer opplæring enn tilsvarende instruktører som bare har fulgt kurs med kravene i
NDF. Under konverteringskurset vil uansett opplagte svakheter avdekkes og evt tilleggsopplæring kan settes inn
dersom det er nødvendig. Som en følge av en endelig revidering av alle kursstandarder til CMAS standard vil
dette uansett endres, men vi har konkrete behov i organisasjonen nå i forbindelse med mulig konvertering av
dykkesenter og kurs i klubber og ber derfor om at FS godkjenner akkurat dette umiddelbart.
Vedtak:
NDF endrer sin konverteringspraksis og anerkjenner erfaring fra andre organisasjoner med samme eller høyere
grad av instruktørtrening som NDF har når instruktører plasseres inn i NDFs stige på enten * og ** instruktør etter
konverteringskurs. Ved usikkerhet om hvilket nivå som er riktig, løftes søknad om konvertering fra
administrasjonen til TK.
Konsekvensen av vedtaket:
Konkret betyr det at en PADI/ SSI/ SDI/ GUE/ IANTD OWSI (basic level) instruktør eller tilsvarende blir konvertert
til CMAS * instruktør dersom han er uten erfaring, mens dersom han har erfaring i form av sertifisering på
grunnkursnivå teller den med i kravet for oppgradering til CMAS ** instruktør. Summen av erfaring fra
undervisning i CMAS og annen organisasjon legges til grunn dersom ikke spesielle forhold taler for noe annet. I
så fall vil saken løftes til TK.
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FS-sak 18/27 – Sanksjonsbestemmelser barneidrett
Bakgrunn: NIF ved breddeavdelingen ønsker at vi skal ha sanksjonsbestemmelser for brudd på
barnerettighetsbestemmelsene. https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
Pr. i dag har vi ikke konkurrasenaktivitet for barn, men dette kan vi få i fremtiden og det er derfor ønskelig at
dette implementeres.
Vedtak:
FS vedtar sanksjonsbestemmelser for brudd på barnerettighetsbestemmelsene. Den nye
sanksjonsbestemmelsen lyder:
§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og
dopingsaker
(1) For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 2.
(2) Idrettslag som er medlem av NDF samt ansatte og tillitsvalgte tilsluttet medlemmer av NDF, kan straffes med
bøter og/eller andre sanksjoner som angitt i NIFs lov 11-2 (1) bokstav a) – d) ved overtredelse av NIFs
barneidrettsbestemmelser og/eller NDFs Generelle regler for idretten. Utøvere tilsluttet idrettslag som er medlem
av NDF, kan straffes med utelukkelse etter NIFs lov 11-2 bokstav d) ved overtredelse av NIFs
barneidrettsbestemmelser og/eller NDFs Generelle regler for idretten.
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