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Sigurd Paulsen (SP)
Gry Henriksen (GH)
Eirik Kjos (EK)
Inger-Lise Sletten (ILS)
Tor Inge Leidland (TIL)
Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
Remi Stridh (RS)
Tor Inge Leidland (TIL)
Cathrine Jægerud (CJ)

Protokollfører

Stian Olsen (SO)

Ikke tilstede

Marius Stang Bunæs (MSB)

FS-sak 16/20 – Godkjenning av protokoll 3-20 og FS-sak 15-20
Bakgrunn
Godkjenning av protokoll 3-20 og FS-sak 15-20. Protokollene er sendt ut på e-post og det er ikke gitt
noen tilbakemeldinger.
Saksgrunnlag
Forslag til protokoll fra møte 3-20.
Forslag til protokoll fra sak 15-20
Vedtak:
FS godkjenner protokollen fra møte 3-20 og FS-sak 15-20
FS-sak 17/20 – Veien videre
Bakgrunn
Styret sitter på overtid. Dykketinget ble i vinter utsatt på ubestemt tid med den hensikt å arrangere det
når smittesituasjonen rundt Korona/Covid 19 tillater det. Det er fra offentlige myndigheter antydet at
etter 15 juni vil arrangementer med inntil 200 personer være tillatt.
Virksomhetsplanen for perioden 2016 til 2020 jobber vi etter i resten av perioden.
Saksgrunnlag
https://ndf.no/Temaer/Om-NDF
Vedtak:
Med bakgrunn i signalene fra offentlige myndigheter gir styret administrasjonen fullmakt til å innkalle
til Dykketing iht NDFs lov så fort det er praktisk mulig.
Policy for styrearbeidet er å følge virksomhetsplanen som gjelder ut 2020.
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ORIENTERINGSSAKER
Regnskapsrapport pr.30.04.2020
GS orienterer om regnskapsrapporten pr. 30.04.2020. På grunn av koronasituasjonen har vi færre
inntekter og utgifter enn vi normalt ville hatt. Norsk Idrett har anslagsvis tapt 1,5 milliard kroner, mens
vi har registret et par hundre tusen i tapte inntekter og merkostnader for mars og april.
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norsk-idrett-har-et-estimert-nettotap-pa-15-milliarder-kroner-grunnetkoronakrisen/

Koronasituasjonen
Vi er i likhet med øvrige særforbund i en vanskelig situasjon og må hele tiden følge med og oppdatere
oss på føringer, ordninger og har daglig dialog med medlemmer.
https://ndf.no/Koronavettregler-fra-Norges-Dykkeforbund

Veien videre
Tillitsvalgte sitter i vervene frem til nytt Dykketing kan avholdes. I månedsskifte mai / juni har vi mer
innsikt i når vi kan starte planlegging av et nytt Dykketinget. Det må innkalles etter NDFs lov.
AU ønsker et teamsmøte i midten av juni, et fysisk møte i forkant av Dykketinget 2020. På grunn av
kapasitet kan det være hensiktsmessig at det fysiske møtet over sommeren avholdes en dag fra kl.15
eller med maks en overnatting.
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