Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/19
29. januar 2019

FS

Sigurd Paulsen (SP)
Gry Henriksen (GH)
Eirik Kjos (EK)
Inger-Lise Sletten (ILS)
Tor Inge Leidland (TIL)
Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
Remi Stridh (RS)

Protokollfører

Stian Olsen (SO)

Ikke tilstede

Cathrine Jægerud (CJ), Marius Stang Bunæs (MSB)

ORIENTERINGSSAKER
Godkjenning av protokoll fra FS-sak 01/19
FS godkjenner protokoll fra FS-sak 01/19.

Utlysning av stilling som ny GS.
Gjennomgang av status bemanning og utlysning av stilling som ny Generalsekretær i NDF. Gry
oppsummerer status med en tentativ tidsplan og sender e-post til hele styret i løpet av uka.

Kontoransatte
AU orienterer om situasjonen på kontoret. GS har muligheten til å leie inn hjelp for å opprettholde
aktivitet. Vi vil ha ukentlige AU-møter hver mandag med referat som sendes ut til FS i etterkant.
Mail fra Slettaa Dykkerklubb og Drammen Sportsdykkere må besvare. Vi inviterer til dialog.

Instruktørsamling
Agenda for seminaret begynner å spikres. Andreas Møllerløkken, Ingrid-Thea Ølberg(førstehjelp).
Remi Stridh (arbeidet inn mot arbeidstilsynet), CMAS TC og temaet dykking med barn og ungdom er
spikret. Det avventes svar fra et par foredragsholdere.

DSB
Martin og Remi har vært i møte med DSB i Tønsberg. Remi orienterte fra et positivt møte med DSB.
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Ledersamling
Forslag til program ligger i styreportalen. Tidsrammen er klar, men ikke alle som er spurt har bekreftet
at de stiller. Håper at programmet er klart innen en ukes tid. Innspill sendes til SO.

Komitearbeid
Utvalgene har pr. dags dato noe vage mandater. Vi må se på en revidering av disse.
Foto NM – Sted
Utvalget for undervannsfoto har utfordret 1dykkeklubb med samarbeidende klubber til å fasiliteter
arrangementet. NM blir lagt til siste helg i august.

Konstituering/Prioritering for Stian.
Se liste som er påbegynt over oppgaver. SO vurderer selv hva som må gjøres og ber om bistand fra
personer i FS som har følge opp ansvar.
Høring lovrevisjon – idrettstinget 2019
På Idrettstinget er det nesten alltid endringer i NIFs lov. I 2019 forventes det en større revidering av
hele lovverket. Lovutvalget har bearbeidet utkastet og kommet med et høringsinnspill til lovkomiteen i
Norges Idrettsforbund.
Se vedlegg – Høringsinnspill til revidert lovverk i NIF.
Innspill sendes til SO innen 4. februar.

Idretten vil
«Idretten vil» overtar som politisk dokument etter Idrettspolitisk dokument (IPD). Idretten vil har
høringsfrist 7. februar 2019 og endelig utgave skal vedtas på Idrettstinget i mai 2019. Arbeidsgruppa
ønsker innspill til alt som er omfattet av planen. Idretten vil er blant annet basert på innspill fra nesten
900 idrettslag, Særforbund, Idrettskrets og arbeidsgruppa. Saksgrunnlaget ligger i styremappa.
Innspill sendes til SO innen 4. februar.
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Møteplan 2019
AU lager et forslag til møteplan for resten av 2019 innen neste FS-møte.
FS-møte 02/19
Skype
20.02.2019
FS-møte 03/19
Fysisk
09.-10.03.2019
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VEDTAKSSAKER
FS-sak 2/19 – CMAS P1 rammeplan
Utdanningsansvarlig har revidert CMAS P1 rammeplanen etter ny CMAS standard i 2019. Det er blant
annet kommet inn flere praktiske øvelser. Alle endringene er presisert på side 2.
Rammeplanen har vært på høring hos Teknisk Komite og instruktører som ønsker å gi høringsinnspill.
Totalt kom det inn to høringsinnspill fra instruktørene.
Saksdokument:
CMAS P1 rammeplan
Forslag til vedtak:
FS godkjenner rammeplanen. CMAS P1 rammeplan er gjeldende fra 01.02.2019.
FS-sak 3/19 – CMAS T1, T2 og T3 rammeplaner
Teknisk Komite v/Fridykking har revidert rammeplanene til T1, T2 og T3 fridykkerkurset. Disse er
kvalitetssikret hos utdanningsansvarlig og lagt inn på ny mal. Rammeplanene følger CMAS standarden
og de fleste av endringene er struktur og språkvask. Rammeplanene følger samme oppsett.
Endringene kan leses på side 2 i hver rammeplan.
Saksdokument:
CMAS T1, T2 og T3 rammeplanene.
Forslag til vedtak:
FS godkjenner rammeplanene, men ber utdanningsansvarlig og TK tar en vurdering av aldersgrensene.
CMAS T1, T2 og T3 er gjeldende fra 01.02.2019.
FS-sak 4/19 – Aktivitetskrav for NDF instruktører
Utdanningsansvarlig har revidert aktivitetskravene for NDF instruktører. Disse er i henhold til CMAS
standarden og en forenkling av gjeldende aktivitetskrav som anses for vanskelige å oppfylle for
instruktører i en frivillig organisasjon. Aktivitetskravene er endret etter innspill fra instruktører.
Saksdokument:
Aktivitetskrav for NDF instruktører.
Forslag til vedtak:
FS godkjenner de nye aktivitetskravene for NDF instruktører. De nye aktivitetskravene er gjeldende fra
01.02.2019.
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