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VEDTAKSSAKER
FS-sak 28/19 – Godkjenning av FS-protokoll 5-19
Protokoll fra fysisk møte i Tønsberg 11. – 12. mai 2019 til godkjenning.
Saksdokument
FS-protokoll 5-19
Vedtak
FS godkjenner protokoll FS-møte 5-19
FS-sak 29/19 – Revisjon av regelverk i undervannsfilm
Utvalg for film og foto har sendt inn forslag til revisjon av regelverk i undervannsfilm. Regelverket fikk
noen innspill til endringer fra administrasjonen og det forventes nytt utkast i løpet av helgen.
Sakspapiret lastes opp i styreportalen så snart det kommer.
Endringene er:
- Punkt 6.1: Det er lagt inn at 3/4 av filmen må være filmet under vann. På fire minutter vil
deltageren ha et minutt til intro og andre ting over vann.
- Punkt 6.2: Endret til at filmen i sin helhet ikke kan være brukt i konkurranser tidligere.
Dette er gjort i et forsøk på å få med flere deltagere og at vi ikke stopper de som poster klipp på
facebook eller youtube.
Saksdokument:
Revidert forslag til regelverk
Vedtak:
FS godkjenner revisjon av regelverket for NM i undervannsfilm med gyldighet fra dagens dato.
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ORIENTERINGSSAKER
Økonomi
GS orienterer om regnskapet pr. 30.04.2019. Det er fortsatt noen utfordringer hos Idrettens
regnskapskontor med rapportene og registrering av inn- og utbetalingene. Det er rom for gode
prioriteringer og tiltak i høst.
Samordnet rapportering
GS presenterer tall for Samordnet Rapportering som viser vekst i antall medlemmer og antall aktive
medlemmer. Tallene er fortsatt uoffisielle, men så offisielle som de kan bli frem til NIF har godkjent
rapporteringen. Medlemstallet pr. 31.12.2018 ser ut til å bli ca 8600.
Stilling som utviklingskonsulent
GS orienterer på vegne av ansettelsesutvalget. Totalt er det 37 søkere til stillingen som
utviklingskonsulent der 7 stykker var invitert til førstegangsintervju og 3 av disse er invitert og takket ja
til andregangsintervju. Det er gode kandidater som vi har tro på kan gjøre en god jobb for Norges
Dykkeforbund.
Stilling som utdanningsansvarlig
GS orienterer på vegne av ansettelsesutvalget. Totalt er det to søkere til stillingen som
utdanningsansvarlig, men denne kan ses i sammenheng. En av søkerne er invitert inn på
førstegangsintervju for å kartlegge og bli bedre kjent. Denne stillingen må ses i sammenheng med
kompetansebehov etter at utviklingskonsulent er ansett.
NM-veka
Marius orienterer om siste status for NM i UVR under NM-veka i Stavanger 28. – 30. juni. Det ser ut
som dette blir det største NM vi har gjennomført og et stort arrangement med mye planlegging i
forkant. Det er ordnet med markedsføring, synlighet i og utenfor hallen, samarbeid inn mot NRK og
norsk-tipping. Totalt er det pr. nå mer enn 160 utøvere, frivillige og personer i apparatet rundt.
Rapport fra Idrettstinget 2019
Gry orienterer kort fra Idrettstinget 2019. For vår del er det hvert å merke seg at følgende vedtak ble
gjort:
- Idrettstinget gjennomføres hvert andre år fremover
- Vi må ha en person under 26 år i styret fra 2020
- Bedre kjønnsbalansen i idretten, men ingen stor endring av loven
- Resolusjoner fra idrettstinget - https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/resolusjon-fraidrettstinget/
Årsmøte i SFF
Dialog med visepresidentene. Politisk drahjelp. Koss tok kontakt med Gry etter møte. Lyst til å hjelpe
oss. Gry har dialog med Berit Kjøll. Vi ønsker hjem fra idretten. Lage et notat av hvor vi står og hva vi
trenger bistand til.
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Arbeidstilsynet
Remi orienter om dialog med arbeidstilsynet. Det er satt opp et møte i Bergen den 10. september. Remi
og Gry stiller fra NDF. Remi videresender informasjon til Gry.
Mediekontakt
Sigurd reiser på ferie til Spania den 20. juli. Gry overtar som talsperson de ukene Sigurd er bortreist.
Neste fysiske møte
Opprinnelig planlagt til 27. – 29. september, men pga fravær setter AU opp nye forslag til møtehelg i
doodle slik at vi får en oversikt over hvem som kan når.
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