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FS

Gry Henriksen (GH) - Møteleder
Eirik Kjos (EK)
Inger-Lise Sletten (ILS)
Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
Remi Stridh (RS)
Cathrine Jægerud (CJ)
Marius Stang Bunæs (MSB)

Protokollfører

Stian Olsen (SO)

Ikke tilstede

Sigurd Paulsen (SP), Tor Inge Leidland (TIL)

VEDTAKSSAKER
FS-sak 16/19 – Arbeidsgruppe for virksomhetsplan 2020 - 2024
Det opprettes en gruppe som har ansvaret for arbeidet med fremdriften av ny virksomhetsplan for
perioden 2020 – 2024. Gruppa veiledes igjennom året av Torkell Seppola fra Norges Idrettsforbund.
Det er foreslått at en arbeidsgruppe består av inntil 6 personer. Stian sjekker ut mulige kandidater fram
til møtet. Gi gjerne innspill hvis du har noen forslag.
Forslag til gruppe: Stian Olsen(GS), Gry Henriksen (VP), Marius Bunæs (FS), Utvalg og en fra
klubb/krets.
Gruppa lager en plan for fremdrift som legges fram på neste FS møte 5/19.
Saksdokument:
Ingen saksdokumenter.
Vedtak:
Gruppen settes ned med Marius, Gry, Stian og gruppen finner selv inntil 3 kandidater utenom som
representerer utvalg, distrikt og klubbmiljø utenfor de aller tyngste miljøene på sentrale Øst og
Vestlandet.
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ORIENTERINGSSAKER
Godkjenning av protokoll fra FS-møte 3-19
FS godkjenner protokoll fra FS-møte 3-19
Taushetserklæringer
Alle har levert og signert taushetserklæringen som ble delt ut på FS-møte 3-19.

Instruktørseminar
Oppsummering av instruktørseminaret 2019. God gjennomføring og gode presentasjoner. Vi sitter igjen
med inntrykket av at dette er noe instruktørene har utbytte av. Presentasjon av FS-medlemmer og
spesielt «følge opp» person burde fått muligheten til å presentere seg i starten av seminaret. Positiv
stemning på kursdagen og god respons på instruktørkurset i Nitrox. Programmet bør være klart tidligere
til neste gang.

Ledermøte
Oppsummering av ledermøtet 2019. Vi er fornøyd med gjennomføringen, men burde vært noe strengere
på tiden rundt foredragene. Deltakerne virket stort sett fornøyd. Flere klubber er aktive på instagram.
Programmet burde vært lagt ut tidligere. Eksterne foredragsholder og klubbene engasjerte klubblederne.

Marinarkeologi
Wiggo Eriksen har trukket seg som leder av utvalget og ny leder må utpekes. Vi søker etter nye
medlemmer via hjemmesiden rett over påske.

Regionsmøte i Tønsberg
Klubbene i området rundt Tønsberg inviteres til et regionsmøte i forkant av neste FS-møte, fredag 10.
mai kl.1800. Stian stiller og de fra FS som har muligheten blir med.
FS-møte 5/19 – 11. – 12. mai
Neste møte er fysisk og avholdes på Quality Hotell i Tønsberg. Oppstart er lørdag kl.10 og avsluttes
søndag kl.15. For de som reiser med fly tar vi toget fra Tønsberg kl.1508. Ankomst Gardermoen er
kl.1647. Bestill billett tidlig mulig. Barterrom brukes til all overnatting.
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