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Ikke tilstede

VEDTAKSSAKER
FS-sak 30/19 – Godkjenning av FS-protokoll 6-19
Protokoll fra skype møte den 20. juni 2019 til godkjenning.
Saksdokument
FS-protokoll 6-19
Vedtak
FS godkjenner protokoll FS-møte 6-19
FS-sak 31/19 – Revisjon av regelverk i undervannsfoto
Utvalg for film og foto har sendt inn forslag til revisjon av regelverk i undervannsfoto.
§ 2.4 NM-finalen utlyses til klubbene på generelt grunnlag. UFF arbeider med rullerende tre-årsplan
for å bidra til at klubber som har interesse av og mulighet til å arrangere NM-finalen kommer i gang
med arrangementet så tidlig som mulig. Om det er hensiktsmessig kan 'neste års arrangør' promotere sitt
arrangement under NM finalen og som del av invitasjonen til kommende 1. runde. Dersom ingen klubb
er villig til eller vurderes hensiktsmessig til å ta på seg NM, kan utvalget ta kontakt med en
kommersiell aktør. Utvalget for film og foto (UFF) innstiller for FS hvem som skal få arrangere NM.
§ 2.4.1 Første runde i NM arrangeres som en innsendingskonkurranse hvor hver deltager skal delta
med tre bilder i Macro og tre bilder i vidvinkel. Bildene skal være tatt i norden i løpet av siste to år.
Ny paragraf – Temaklassen skal offentliggjøres minimum 1 uke før NM-finalen.
Saksdokument: https://ndf.no/getfile.php/2420/regler_nm_uvf_2018_s.pdf
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Vedtak
Saken utsettes til fysisk møte. I forkant gjøres det analysearbeid med fotografer og deltagere i utvalget
med tanke på utvikling. Tilsvarende gjøres for alle utvalg.
FS-sak 32/19 – Deltakelse på ekstraordinært idrettskretsting i Hordaland og idrettskretsting i
nye Vestlandet Idrettskrets.
Norges Dykkeforbund har blitt invitert til å delta på Idrettskretsting i Hordaland og nye Vestlandet
Idrettskrets. Sakene er at Hordaland slår seg sammen med Sogn og Fjordane og blir til Vestlandet
Idrettskrets.
Saksdokument
Brev til særforbund – innkalling 2019
Vedtak
FS oppnevner Gry Henriksen som delegat fra Norges Dykkeforbund.
FS-sak 33/19 – Dykketinget 2020
AU foreslår at Dykketinget legges til Oslo region den 25. – 26. april 2020.
GS henter inn tilbud fra ulike hoteller og får mandat til å velge plassering i Oslo regionen.
Saksdokument
Ingen saksdokumenter.
Vedtak
FS ønsker at Tromsø sjekkes ut som et alternativ til Oslo og gir GS mandat til å hente inn tilbud.

FS-sak 34/19 – Nordisk møte i undervannsrugby
I forbindelse med VM i Østerrike ble det gjennomført et nordisk møte i Graz. Det ble lagt planer for de
kommende årene og satt en rulleringsplan for hvem som skal arrangeres nordiske mesterskap når. De
nordiske landene er enige om at de ikke ønsker å delta i verdensmesterskap for juniorer i Tyrkia
sommeren 2020. Hovedgrunnen er at et mesterskap i Tyrkia ville ført til for store kostnader da det ville
vært ekstra krav til støtteapparat og voksne ansvarspersoner. Det er usikkerhet i den politiske
situasjonen mellom Tyskland og Tyrkia som vil føre til at Tyskland ikke deltar i Tyrkia.
Saksdokument
Nordic Meeting 2019 Graz
Vedtak
FS støtter konklusjonene i det nordiske møtet.
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ORIENTERINGSSAKER
Økonomi
GS orienterer om regnskapet pr. 30.07.2019. Prognosene viser et godt overskudd i 2019.
Det er stort spillerom og dersom noen ønsker et ekstra ansvar og oppgaver innenfor temaer dere brenner
for så ta kontakt med GS. I løpet av høsten / vinteren vil det bli satt i gang jenteprosjekt,
rekrutteringsprosjekt i undervannsrugby (mål om 1500 spillere), ferdigstille trenerløypa og fullføre
bestillingen fra Dykketinget 2020.
Rapport fra NM-veka
Marius orienterer om NM i UVR under NM-veka i Stavanger 28. – 30. juni. Mesterskapet var vellykket
og det beste NM som er gjennomført i NDF regi er tilbakemeldingene, men vi ser forbedringspotensiale
innenfor noen områder og det vil bli laget en punktplan for hvordan NM i 2019 ble organisert og
gjennomført.
Rapport fra VM i undervannsrugby
Marius orienterer om VM i undervannsrugby i 2019 som ble gjennomført i månedsskifte juli/august der
damelaget vant gull og herrelaget sølv. Dekning på dagsrevyen hver dag var en suksess i tillegg til
reportasjer i en rekke lokalaviser. Gratulerer med gode prestasjoner og gull til damelandslaget og sølv
til herrelandslaget.
Rapport fra NM i Apnea
Bra pressedekning, trygghet i alle roller. Arve har stålkontroll med arrangementet. Høydepunktet var at
VG.no sendte deler av andre konkurransedag live og klippet med vinnerdykket er sett av over 35 000
mennesker.
Rapport fra NM i Foto
NM i undervannsfoto ble gjennomført på en solid måte av arrangørklubben Kristiansand Dykkerklubb.
Fotografene var fornøyd med arrangementet.
Strandrydderapporten 2019
Kort orientering om det som står om dykking. Rapporten er tilgjengelig i styreportalen og viser hvilke
resultater klubbene har rapportert inn via Hold Norge Rent.
Fysiske møter fram til Dykketinget
Doodle er sendt ut og vi tar en oppsummering på hvilke helger vi har møter fram til Dykketinget.
Følgende datoer er lagt inn i doodle:
7.- 8. desember Oslo / Lillestrøm
1.- 2. februar - 8. – 9. februar (Nord Norge / Tromsø)
14. – 15. mars i Kristiansand (Sammen med NM i Apnea)
Doodle - https://doodle.com/poll/zdxm7z7zrb8mquq3
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Spøkelsesredskap / teinaksjoner
Administrasjonen satte tidligere i sommer et tak på at klubbene kunne rapportere maks 500 teiner etter
at forbundsstyret var informert i forkant av sommeren om at det var rekordstor innsats. I starten av
august ble det sendt inn mail til GS og FS og dette ble besvart i løpet av få dager. Tilskuddet fra
Miljødirektoratet er brukt opp ved utgangen av august, men det er sendt en forespørsel om økt tilskudd
i 2019. Klubbene som rydder er oppfordret til å sjekke ut egne lokale miljøer for støtteordninger.
Utvalgsstruktur og utvalgsledere
Vi må evaluere utvalgene og flere utvalgsledere har vært lenge i vervet. Noen utvalg fungerer godt,
mens andre har nok med sitt. Hvilken struktur skal vi ha? Hva skal utvalgene gjøre? Virksomhetsplanen
bør ha mest mulig fokus på aktivitet, som igjen vil stille krav til de som ønsker å bidra i sentrale verv.
Utvalgsstruktur drøftes på neste fysiske møte.
Høringer
Norges Idrettsforbund har sendt ut tre høringer som er ute i organisasjonen. Dette er omfattende
høringer som alle vil påvirke vår kurs i årene som kommer.
1. Idretten skal – frist 25. september
- Idretten vil ble vedtatt på Idrettstinget 2020, mens Idretten skal er en mer konkretisering. I
utgangspunktet alt norsk idrett skal jobbe med de neste årene vil være basert på idretten skal
og dermed også midler til fordeling.
2. Høring spillemiddelsøknad 2020 – 1. september
- Dette er søknaden som går til kulturdepartementet og som ender opp i våre
rammebetingelser innenfor Post 1 til 4.
3. Idrettsmeldningen – 25. september
- Regjeringen jobber med en ny idrettsmelding. Den forrige kom på 90-tallet og er moden for
revidering.
Høringene Idretten skal, spillemiddelsøknad 2020 og Idrettsmeldingen, informasjon og innspill til
temaer legges ut i styreportalen. Dette er idrettspolitikk og vil påvirke NDF i årene fremover.
Høringsinnspill sendes til GS seinest en uke før høringsfristen fra NIF.
Revisjon av sørge for ansvaret
Det er kommet inn forslag om å endre «sørge for» ansvaret i forhold til ATIL. Vi ligger bak skjema på
leveranse til Dykketinget og her må vi sette inn et støt i høst. Vi ser på «sørge for» ansvaret på neste
møte og reviderer planen etter behov.
Idrettstinget 2019
Protokollen er lagt ut og er tilgjengelig på idrettsforbundets nettsider
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/677a78c9b12d45fc88e50aff36581578/protokoll-idrettstinget-2019.pdf

Neste fysiske møte
Stavanger, 19. – 20. oktober. Oppstart lørdag kl.1000 og avsluttes søndag kl.15.
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