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FS-sak 27/20 – Forslag til Dykketinget
Bakgrunn
Forslagsfristen til Dykketinget var satt til 4. september og ved fristens utløp har vi mottatt seks forslag
som skal behandles på Dykketinget. Ved fristen utløp skyldte en av klubben medlemskontingent for
2018. Forslagene fra klubben ble ikke behandlet på FS-møte 6-20, men tas opp til behandling på FSmøte 7-20 hvis avgift fastsatt av Dykketinget er betalt før møtet.
Forbundsstyret gjennomgår forslagene og diskuterer styrets innstilling til de ulike forslagene.
Behandling av sakene
Styret ønsker en prioriteringsdebatt på Dykketinget før sakene skal behandles. Flere av forslagene som
er foreslått til Dykketinget er ressurskrevende forslag og det er viktig at Dykketinget tar stilling til
helheten.
Klubbsupport
Det ble foreslått to forslag til vedtak som FS-innstilling til Dykketinget:
- NDF skal satse på å støtte til sine medlemsklubber i deres daglige drift, ved å sette i gang prosjektet
«Klubb-support». Konseptet skal driftes av en dedikert person i administrasjonen. Klubbsupport må
basere seg på byggesteinene åpenhet, tilgjengelighet og relevans. (Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer).
- NDF skal satse på å støtte til sine medlemsklubber i deres daglige drift, ved å sette i gang prosjektet
«Klubb-support». Klubbsupport må basere seg på byggesteinene åpenhet, tilgjengelighet og relevans.
(Forslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer).
Spørreundersøkelse
FS støtter ikke forslaget slik det står, men anerkjenner forslagsstillers ønske om bedre informasjons og
beslutningsgrunnlag. Forslag til alternativt innstilling til Dykketinget: Forbundsstyret får fullmakt til å
utrede og eventuelt gjennomføre et prosjekt for å skaffe NDF et bedre informasjonsgrunnlag.
Både ressursbruk og GDPR skal vurderes spesielt. (Forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme)
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Saksgrunnlag
-

Klubbsupport
Spørreundersøkelse

Vedtak:
1. NDF skal satse på å støtte til sine medlemsklubber i deres daglige drift, ved å sette i gang prosjektet
«Klubb-support». Klubbsupport må basere seg på byggesteinene åpenhet, tilgjengelighet og relevans.

2. FS støtter ikke forslaget slik det står, men anerkjenner forslagsstillers ønske om bedre
informasjons og beslutningsgrunnlag. Forslag til alternativt vedtak: Forbundsstyret får fullmakt
til å utrede og eventuelt gjennomføre et prosjekt for å skaffe NDF et bedre
informasjonsgrunnlag. Både ressursbruk og GDPR skal vurderes spesielt.
Remi Stridh deltok ikke i behandling av FS-sak 27/20
FS-sak 28/20 – Beretning til Dykketinget 2020
Bakgrunn
Beretningen til Dykketinget 2020 er godt i gang og innholdet er mer eller mindre ferdig, men språkvask
gjenstår. FS leser igjennom og gir tilbakemelding hvis det er feil, mangler eller andre innspill til
beretningen.
Saksgrunnlag
Forslag til beretning
Vedtak
FS godkjenner beretningen og legger denne fram for Dykketinget 2020
FS-sak 29/20 – Sakslisten til Dykketinget 2020
Bakgrunn
Sakslisten til Dykketinget 2020 er godt i gang og innholdet er mer eller mindre ferdig, men
språkvasken gjenstår. FS leser igjennom og gir tilbakemelding hvis det er feil, mangler eller andre
innspill til sakslisten..
Saksgrunnlag
Forslag til saksliste
Vedtak
FS godkjenner sakslisten til Dykketinget 2020
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