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Ikke tilstede

FS-sak 36/19 – Valg av plassering for Dykketinget 2020
Bakgrunn
GS har hentet inn tilbud fra flere hoteller i Oslo området og har landet på at tilbudet fra Quality Hotel Entry på
Mastemyr og Clarion Hotell The Edge i Tromsø er de beste. På begge hotellene kan helpensjonen starte med
middag fredag, da slipper vi unna med dagpakke på søndag. Det er en fordel.
Kort oppsummering fra Quality Hotel Entry (pr. person)
- Helpensjon i enkeltrom 1325kr / dobbeltrom - 1125kr
- Tilslutningsdøgn 876kr i enkeltrom / 538kr i dobbeltrom
- Dagpakke 565kr
- Gratis parkering
Det er som regel i Oslo området at Dykketinget avholdes og de beste prisene får vi rett i utkanten av Oslo.
Quality Hotel Entry har gitt oss de beste prisene av en rekke hoteller rundt Gardermoen, Oslo og trolig et av de
billigste i landet. Møteromslokalene er fine og dette er samme hotell som Instruktørseminaret 2018 ble
avholdt på.
Kort oppsummering fra Clarion Hotell The Edge i Tromsø (pr. person)
- Helpensjon i enkeltrom 1995 kr / dobbeltrom 1677 kr
- Tilslutningsrom 1290kr i enkeltrom / 1190kr i dobbeltrom
- Dagpakke 595 kr
- Parkering i fjellgarasjen (makspris 280kr pr. døgn)
Det er lenge siden vi har avholdt Dykketinget eller ledermøte nord for Trondheim. Til Tromsø er det enkel
adkomst med fly med flere daglige avganger. Pr. i dag ligger flyprisene på ca 2000kr t/r fra Gardermoen og ca
3000kr t/r Værnes, Sola og Kjevik. I forkant av Dykketinget foreslås det at vi arrangerer en regional samling for
alle klubber i dagens Nordland, Troms og Finnmark fra fredag 24. april kl.19 til lørdag 25. april kl.12. Tema for
samlingen fredag kan f. eks være virksomhetsplanen, rekruttering, ryddeaksjoner i nord. På lørdag kan det
være aktuelt med «Klubbens styrearbeid i praksis» for lederne i nord-norge pluss de som kommer sørfra.
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Saksgrunnlag
-

Avtalen fra Clarion Hotel The Edge (Tromsø)
Avtalen fra Quality Hotel Entry (Kolbotn)

Vedtak:
FS vedtar at Dykketinget avholdes i Tromsø i 2020. Forslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
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