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FS

Sigurd Paulsen (SP)
Gry Henriksen (GH)
Eirik Kjos (EK)
Inger-Lise Sletten (ILS)
Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
Cathrine Jægerud (CJ)
Marius Stang Bunæs (MSB)

Protokollfører

Stian Olsen (SO)

Ikke tilstede

Tor Inge Leidland (TIL), Remi Stridh (RS)

VEDTAKSSAKER
FS-sak 17/19 –Introduksjonsdykk i basseng / Sjø
Rammeplanene er oppdatert og justert i henhold til de delene av CMAS standard som er relevante, men
det er noen unntak da standarden er mye mer omfattende enn det vi legger i et introduksjonsdykk.
CMAS standarden er basert på turister som skal bli med på en guidet tur.
Utdanningskomiteen ønsker å splitte introduksjonsdykket i basseng og sjø. Rammeplanene har vært ute
på høring hos instruktører som har meldt seg på høringsrunden og sendt ut til FS som en del av
høringsrunden.
Utdanningsansvarlig redegjør kort på fysisk FS-møte om rammeplanen.
Saksdokument:
Rammeplan for introduksjonsdykk i basseng
Rammeplan for introduksjonsdykk i sjø
Vedtak:
FS godkjenner felles rammeplan for instruksjonsdykk i sjø og basseng som følger RTCS standard.
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FS-sak 18/19 – CMAS Nitrox Diver rammeplan
Rammeplanene har vært ute på høring hos instruktører som har meldt seg på høringsrunden og tidligere
sendt ut til FS. Rammeplanen følger CMAS standard og sammenlignet med vår forrige versjon er blant
annet det obligatoriske dykket tatt bort.
Utdanningsansvarlig redegjør kort på fysisk FS-møte om endringene.
Saksdokument:
Rammeplan for CMAS Enriched Air Nitrox Diver.
Vedtak:
FS godkjenner rammeplan for CMAS Enriched Air Nitrox Diver.
FS-sak 19/19 – Idrettstinget 2019
Saksmaterialet til Idrettstinget er omfattende og det skal vedtas lover, retningslinjer og
strategidokument for norsk idrett. Gry og Stian stiller på et forberedende møte på Ullevål den 15. mai.
Etter en debatt om de største sakene på idrettstinget og gjennomgang av valgkomiteens innstiling med
gjennomgang av de mest sannsynlige scenarioene for valget fikk Gry Hege Henriksen styringssignaler,
men ikke tvunget mandat fra FS.
Saksdokument:
Forslag til tinget
Kortfattet oversikt iver lovendringsforslag til idrettstinget
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/
Forslag til vedtak:
FS godkjenner at Gry Henriksen har mandat til å stemme i alle saker på vegne av Norges
Dykkeforbund.
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FS-sak 20/19 – CMAS M1 Standard
CMAS har følgende avsnitt i standarden for CMAS M1 apparatdykkerinstruktører
To teach, assess and certify participants on all CMAS Snorkel Diver Training Programmes,
Administrasjonen og utdanningskomiteen ønsker ikke at apparatdykkerinstruktører skal utdanne
fridykkere uten mer kompetanse på området. Vi har egne fridykkerinstruktørkurs som skal gjøre
fridykkerinstruktører kompetente til å utdanne trygge og gode fridykkere i norsk farvann. Vi foreslår at
FS støtter administrasjonen og at vi sender en søknad til CMAS om unntak fra dette punktet.
Utdanningsansvarlig redegjør mer på fysisk møte.
Utklipp fra CMAS standard
Competencies of a certified CMAS One Star Instructor
4.1 A CMAS One Star Instructor shall be trained such that, when assessed by a CMAS Three Star Instructor, he shall be
deemed to have a professional level of knowledge of diving theory, a professional level of knowledge of theoretical, confined
and open water teaching and supervising skills, solid rescue skills, dive management and supervision abilities, exemplary
diving skills and sufficient diving experience:
4.1.1 To teach, assess and certify participants on all CMAS Snorkel Diver Training Programmes, CMAS Introductory SCUBA
Experience Training Programme and CMAS One Star Diver Training Programme in accordance with the prescribed CMAS Diver
Training Standards on their theoretical knowledge, confined and open water skills;
4.1.2 To teach, access and certify participants on their theoretical knowledge, confined and open water skills and other practical
skills on all the CMAS Speciality Diver Training Programmes for which he himself has successfully completed the appropriate
CMAS Speciality Diver Training Programmes and/or Speciality Instructor Training Programmes which are allowed to be presented
by a CMAS One Star Instructor in terms of the relevant CMAS Diver Training Standards.
4.1.3 To act as an Instructional Assistant to a CMAS Two Star Instructor on all the CMAS Diver Training Programmes that a
CMAS Two Star Instructor is authorised to present in terms of the relevant CMAS Diver Training Standards.

Saksdokument:
Utklipp fra CMAS One Star Instructor (over)
http://www.cmas.org/technique/one-star-instructor-training-programme
Vedtak:
FS støtter forslaget og ber administrasjonen søke CMAS TC om unntak fra CMAS standarden.
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FS-sak 21/19 – Naturvernforbundet Mandal
I påvente av at Fiskeridirektoratet kommer med det etterlengtede pålegget, ønsker jeg å ta tak i
problematikken med råtnetråd fra motsatt kant hvor målet er å få innført dette frivillig i hele Norge før
oppstarten av årets sesong! Selv om råtnetråd må innføres på all redskap som fortsetter å drepe når det
mistes, mener jeg det er riktig å konsentrere seg om leppefiskteinene nå i første omgang. Det er fordi
dette er et organisert og oversiktlig fiskeri som krever at det gjøres relativt få avtaler før det er mulig å
få til merkbare resultater.
I vår region fra Svenskegrensa til Rogaland, har Skagerakfisk 4 godkjente oppkjøpere. Fiskerne må ha
en avtale med en av disse for å få levert.
Jeg har nå på plass muntlige avtaler med 3 av 4 på at de er positive til initiativet og vil gjøre det de kan
for å få sine fiskere til å oppgradere teinene før årets sesong. Hvis samtlige følger oppfordringen, er det
snakk om godt over 200 fiskere og mange tusen teiner som sikres mot å ende som spøkelsesredskap.
Den siste aktøren har nylig solgt seg ned og må konferere med ny eier før de kan gi tilbakemelding,
men regner med vi får den siste på plass også. For å skape maksimal "positivt trykk", vil jeg ta for meg
mottakerne av leppefisk fra Sørlandet og be dem stille krav nedover i systemet om at teiner brukt til å
levere til dem skal ha råtnetråd og tapt redskap skal meldes inn.
Sjefen for Skagerakfisk er positiv til initiativet, men venter på den formelle tilbakemeldingen for å se
hvor tydelig standpunkt de er villig til å ta. Miljøansvarlig i Norges Fiskarlag har sørget for at dette blir
tema på neste landsstyremøte. Fredrik Myhre og WWF er også med på laget. Alt i alt ser dette veldig
bra ut!
Hvis de siste brikkene faller på plass, kan den samme oppskriften brukes i de fire andre fiskerisonene.
Har dere (red. Mandal Dykkerklubb) mulighet til å ta opp denne casen med deres folk oppover i
systemet? Det hadde vært veldig flott hvis Norges Dykkeforbund også kan stille seg bak.
Mvh Rådmund
Saksdokumenter
Se over.
Vedtak:
FS støtter initiativet og stiller seg bak Naturvernforbundet Mandal.
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FS-sak 22/19 – ISO sertifisering
Dear Mr. Paulsen
I refer to a mail received from Steffen Scholz whom you met at the CMAS GA in Monaco.
Here is some information on the process how get your training system EUF certified. I have attached the current
version of the EUF certification scheme describing the process and criteria for certification of a training system
according to the current International Standards. Please note the criteria to qualify for certification according to
clause 2 of the attached certification scheme.
In order to get certification the following procedure will be applied:
1) Assessment of training standards and training materials
2) Audit of HQ (or at least a regional HQ) of your association with emphasis on standards and regional and
global (if applicable) quality assurance within your organisation
3) In conjunction with 2), audit of an instructor (or higher level) course
Items 2) and 3) should be combined to a single event of about 2,5 days (a date and the detailed programme for
this event will be established with the Lead Auditor).
Please be advised at all audit events related to this initial certification will be conducted by one Lead Auditor
and a Technical Auditor. Subsequent re-certification audits will be conducted by one auditor only.
For training organizations who issue less than 3.000 certificates per year, the costs of the initial certification
procedure are as follows:
Certification fee: € 700,0
Conformity assessment: € 700,0
3,0 units Lead Auditor: € 2.880,0
2,0 units Technical Auditor: 1.920,0
Total (exl. travel expenses): € 6.200,0
Travel expenses: extra; will be invoiced at actual costs.
Prices are quoted net (20% VAT may apply). The quoted costs apply under the condition that the audit can be
conducted at the site identified by the client and that no supplementary audits as a result of a negative outcome
of the audit will have to be conducted. The certificate is valid for 5 years.
Upon the receipt of the filled application form, I will connect you with the Lead Auditor who will specify the
dates of the audit and will instruct you where to send the necessary material for inspection prior to the audit.
Prior to the audit, you will have to submit the attached documentation form.

Saksdokumenter
Se over.
Forslag til vedtak:
FS gir administrasjon fullmakt til å jobbe mot ISO sertifisering av utdanning.
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FS-sak 23/19 – Mental Coaching in the sport of diving
Det Belgiske forbundet har en ordning for debrifing av personer i forbindelse med en ulykke eller uhell.
Sigurd orienterer om informasjon fra det Belgiske forbundet og hvilke muligheter vi har.
Saksdokumenter
Hefte Mental Coaching in the sport of diving
Vedtak:
FS synes modellen er interessant, men ønsker at modellen utredes mer før den kan vedtas.

FS-sak 24/19 – Junior dykker standard
Kursene innenfor «Dykking med barn og ungdom» / Dolphin er ikke egnet for oss i Norge. Vi trenger
en annen modell og ønsker at CMAS utvikler et kurs som egner seg for juniordykkere.
Vi ønsker å hjelpe CMAS med å lage en standard og Gry ser for seg å produsere en rammeplan og
materiell i samarbeid med Martin.
Gry orienterer videre.
Saksdokumenter
Ingens sakspapirer
Vedtak:
FS godkjenner at vi lager et dykkerkurs for juniorer som vi søker CMAS om å få godkjent. Ansvarlig
for fremdriften er Gry Henriksen.

FS-sak 25/19 – Støtte til SUB – BSI i forbindelse med klubblokale
Til UIB Eiendomsavdeling og Rektor, kopi Styreleder i SUB BSI
NDF har blitt gjort oppmerksom på at universitetsklubben i Bergen nå står i akutt fare for å være uten
lokale fra 30. mai. Dette bekymrer Dykkeforbundet på flere plan. Vi ser nå at dette blir en stor
utfordring for en studentklubb som har vært en viktig bidragsyter til hele Dykke-Norge. Svært mange
av NDFs tillitsvalgte og viktige bidragsytere i norsk idrett har bakgrunn fra klubben og uten lokaler står
klubbens drift i akutt fare. Dette vil altså på kort og lang sikt ramme dykkere i hele landet.
Nå sitter klubbens medlemmer i forbundsstyret, leder arbeidet med våre marinbiologiske kurs og er
sentrale for våre satsinger på marinarkeologi. I tillegg har mange vitenskapelige prosjekter i
skjæringspunktet mellom UiB, SUB og frivillige dykkere i hele landet sitt utspring rundt medlemmer i
SUB.
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NDF er også noe overrasket over at UIB tilsynelatende er sent ute med å varsle klubben om at de må
flytte.
Vi håper derfor at UiB kan videreføre sin praksis med å tilgjengeliggjøre lokaler for klubben.
Signeres av presidentene.
Saksdokumenter
Se over
Vedtak:
FS stiller seg bak brevet til UIB for å belyse problemene med lokaler i SUB. Brevet sendes fra
Presidentskap til UIB ved rektor og Eiendomsavdeling med kopi til SUB

FS-sak 26/19 – Redningsfridykkerkurs
Våre redningsfridykkerkurs for Moss Brannvesen og Norsk Luftambulanse er stoppet av
arbeidstilsynet. Erik Fredriksen orienterer om status
Saksdokumenter
Ingen dokumenter.
Vedtak:
FS ber administrasjonen avvente igangsetting av nye Redningsfridykkerkurs til Arbeidstilsynet har
konkludert i stoppvedtakene i Moss Brannvesen og Norsk Luftambulanse. FS er tydelige på at vi ønsker
å fortsette aktiviteten senere pga den store samfunnsnytten vi mener redningsfridykking har. I det videre
arbeidet med arbeidstilsynet kobles nå utvalg for fridykking inn.

FS-sak 27/19 – Utdeling av ryddeaksjonsmidler i 2019
Tekst på NDF og i nyhetsbrev om policy for ryddeaksjoner:
I år har vi økt potten til klubbene fra ryddeaksjoner fra 1 til 1.3 millioner og vi vet at mange gjør mye
godt arbeid for miljøet og klubbene sine for disse pengene. I tillegg kommer egne øremerkede midler
fra Miljødirektoratet til teiner som fortsetter som før. I fjor var en liten del av totalsummen direkte
knyttet til vekten av det som ble ryddet. I år flytter vi denne belønningen tilbake til vekst i antall utøvere
i klubben i tråd med virksomhetsplanen for NDF. Samtidig ber vi klubber huske på at de har muligheter
for å søke lokale miljøfond til satsinger.
NDF er også veldig takknemlige for den innsatsen klubbene gjør med profilering. Det trykket vi har
både i sosiale media, og i øvrig presse bidrar til å vise folk at det har stor betydning å fjerne plast og
annet avfall fra havet.
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Policy vedtatt
FS fortsetter å dele ut midler etter ryddeaksjoner i 2019. Summen er økt fra 1.0 til 1.3 millioner.
Fordelingskriterier fra 2018 videreføres, men den lille komponenten på vekt flyttes tilbake til vekst i
tråd med virksomhetsplanen til NDF.
FS-sak 28/19 – Øke arrangementsstøtten til NM-veka
I forbindelse med at undervannsrugby skal være en del av NM-veka er det større muligheter for å
promotere idretten. I den forbindelse ønsker utvalget å leie inn storskjerm for vising av kampene inne i
hallen.
Marius er prosjektleder for NM-veka og orienterte om de mulighetene som finnes og hvilke ønsker
utvalget har.
Vedtak:
Administrasjonen får fullmakt til å bruke 50 tusen til nødvendig tilrettelegging for publikum og
frivillige under NM-veka i 2019.
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ORIENTERINGSSAKER
Godkjenning av protokoll fra FS-møte 4-19
FS godkjenner protokoll fra FS-møte 4-19
Utdanningsansvarlig
Martin orienterer om status knyttet til revisjonsplanen og dokumentet CMAS Generelle krav og
definisjoner.
Økonomi
GS orienterer kort om regnskapet pr. 30.04.2019. Pga overgang til nytt regnskapssystem i Visma har
IRK hatt utfordringer med å være ajour.
Årsregnskap 2018
Årsregnskapet er godkjent, men må signeres av forbundsstyret før vi får revisorrapporten. Rapporten fra
kontrollkomiteen ligger i styreportalen.
Samordnet rapportering
GS presenterer foreløpige tall for Samordnet Rapportering og sammenligner med rapporteringen fra
2017. Vi har hatt en vekt i både medlemstall og aktivitetstall fra rapporteringen pr. 31.12.17 til
31.12.2018.
Klubbesøk
Alle besøk i klubber som NDF representant rapporteres til GS. Det er viktig at vi synliggjør når vi er
ute i klubb og rapporterer på tiltaket. Alle som har vært ute som representant for NDF i klubb må sende
en kort rapport til GS.
NM i Foto
I 1. runde var det hele 26 fotografer som har levert 6 bilder hver. Dette er ny rekord. De 15 beste
fotografene er kvalifisert for NM finalen som arrangeres i Kristiansand 23. – 25. august. Sigurd Paulsen
deler ut Kongepokalen i Kristiansand.
Fordeling av arrangementer
Vi har behov for noen som kan stille for FS/NDF på følgende arrangementer å dele ut medaljer.
NM UVR jr. Sandefjord – 8. juni (Ingrid)
NM UVR sr. Stavanger – 28. – 30. juni (Sigurd)
NM jakt Kristiansund – 3. august
NM Apnea Sjø Oslo – 23. – 25. august (Marius)
NM Foto Kristiansand – 23. – 25. august (Sigurd)
Ryddeutstyr
Orientering og gjennomgang av ryddeutstyr. Vi må etterbestille en del sekker, løfteballonger og
muligens fangstnett. Det har også kommet ønsker om nye t-skjorter til aksjonene.
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Markedsstrategi (og mediestrategi)
Diskusjon på møtet og alle er enige om at vi må bruke mer ressurser på markedsføring neste år og følge
klubbsatsninger. Vi starter arbeidet med markedsstrategi når ACR starter i NDF.
Antidoping og «Rent Særforbund»
NDF ble sertifisert «Rent Særforbund» av Antidoping Norge i 2018. I 2020 skal vi gjennom en
resertifisering og fram til det har vi en handlingsplan som skal oppfylles. Marius orienterer om arbeidet.
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