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FS-sak 13/20 – Godkjenning av protokoll 2-20
Bakgrunn
Godkjenning av protokoll 2-20. Protokollen er sendt ut på e-post og det er ikke gitt noen
tilbakemeldinger.
Saksgrunnlag
Forslag til protokoll fra møte 2-20.
Vedtak:
FS godkjenner protokoll fra møte 2-20
FS-sak 14/20 – Dykketinget 2020
Bakgrunn
Regjeringen har videreført tilgangene som i utgangspunktet var gjeldende til 26. mars til 13. april 2020
med informasjon om at de kan forlenges. All organisert idrett er avlyst inntil videre og møter kan ikke
avholdes, men der er det ulike begrensinger i de ulike kommunene.
Tromsø kommune har besluttet at tilreisende og innbyggere i Tromsø, som har ankommet Tromsø fra
og med 10. mars, har karantene i 14 dager. Dette gjelder for de som kommer fra Oslo, Agder,
Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland) og Vestland.
Kommuneoverlegen understreker at Tromsø har et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av korona i
Nord-Norge. Karantenepåbud gjelder i 14 dager fra ankomst Tromsø. De som er i karantene skal
følge de nasjonale retningslinjer om karantene. (Pr. 25. mars 2020)
Fra kommuneoverlegen i Tromsø (25.03.2020)
Slik myndighetenes råd er pr. i dag bør dere avlyse eller utsette arrangementet. Det er ikke mulig å spå
hva som eventuelt har endret seg til 24.april, men lite tyder på at det vil løses opp på tiltakene.
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I den usikre situasjonen som er nå, er anbefalingen å ikke sette en ny dato for årsmøtet. Da risikerer
man å måtte utsette Dykketinget igjen, dersom situasjonen ikke har endret seg. Styret må derfor vurdere
om det skal utsette Dykketinget inntil videre, utsette og sette en ny dato, avlyse Dykketinget eller
innkalle til et Dykketinget som splittes der del 1 avholdes som digitalt og del 2 avholdes som fysisk.
Dersom Dykketinget avlyses, må det innkalles på nytt senere på ordinær måte, og forslag må sendes
inn på nytt mv. Dersom årsmøtet utsettes inntil videre, vil situasjonen være noe forskjellig avhengig av
hvor langt man er kommet i forberedelsen til årsmøtet. Dersom forslag allerede er blitt sendt inn
og/eller saksdokumentene sendt ut, kan styret legge disse dokumentene til grunn. Det er da ikke behov
for å sende inn forslagene på nytt. Dersom det går lang tid før årsmøtet kan avholdes, må styret foreta
en fornyet vurdering av om de dokumentene som er utarbeidet/utsendt fortsatt er relevante.
Avtale med hotellet
Vi har en avtale med Clarion Hotel The Edge om at vi kan få utsette Dykketinget til ny helg til høsten,
men vi må forhåndsbetale i henhold til opprinnelig avtale som er skalert ned så mye som mulig i
henhold til fristene.

Saksgrunnlag
Tiltakene videreføres til 13. april - https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirusviderefores/id2694682/

Idrettens samleside for koronaviruset - https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/
Tromsø Kommune - https://www.tromso.kommune.no/alt-om-korona-i-tromsoe-corona-advice-and-info.6258629110070.html

Vedtak:
1. Dykketinget 2020 utsettes på ubestemt tid.
2. Sakspapirene, påmelding og forslag iht frister i ny innkallelse.
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