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Ikke tilstede

FS-sak 24/20 – Godkjenning av protokoll 5-20
Bakgrunn
Godkjenning av protokoll 5-20.
Saksgrunnlag
Forslag til protokoll fra møte 5-20.
Vedtak:
FS godkjenner protokollen fra møte 5-20
FS-sak 25/20 – Budsjett 2020 og 2021
Bakgrunn
Budsjett for 2020 og 2021 ble vedtatt på FS-møte 2/20 for framlegging på Dykketinget 2020, men har
behov for en revisjon før det legges fram for Dykketinget 2020. Budsjettet skal følge Norsk dykking vil
20 – 24 og tiltakene i planen må prioriteres og jobbes med de neste årene.
Saksgrunnlag
-

Revidert budsjettforslag 2020 og 2021

Vedtak:
Budsjettforslaget godkjennes og legges fram for Dykketinget 2020.
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FS-sak 26/20 – Heder
Bakgrunn
På FS-møte 2/20 ble det vedtatt hvilke personer som skal få heder for sitt arbeid. På FS-møte 5/20 ble
det vedtatt at vi skal gjennomgå eventuelle nye personer og klubber som skal tildeles heder på
Dykketinget 2020.
Saksgrunnlag
Vedtak:
FS godkjenner forslag til heder som fremlagt på møtet.
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.
Forbundsstyret gjennomgår forslagene og diskuterer styrets innstilling til de ulike forslagene.
Forslag klubbsupport og Spørreundersøkelse godkjennes ikke som forslag til Dykketinget 2020. NIFs
og NDFs lov er tydelig på at medlemsklubber som skylder avgift fastsatt av Dykketinget mister forslag, møte- og stemmerett på Dykketinget. Vi tar med oss forslagene og innspillene i videre arbeid.
Saksgrunnlag
-

Styrk CMAS og etabler skolesupport
Reversering av FS-sak 38/19 – «Utvalgsstruktur og Sørge-for-ansvar»
Hederstegn i Sølv
En åpen dykkerorganisasjon
Klubbsupport
Spørreundersøkelse

Vedtak:
FS støtter ambisjonen i de fleste av forslagene, men flertallet støtter ikke forslag til vedtak. AU lager
forslag til alternative vedtak som behandles på neste møte når sakslisten skal godkjennes.
FS-sak 28/20 – Endringer i kretsstrukturen
Bakgrunn
Torsdag 27. august ble det gjennomført ekstraordinære kretsting i Buskerud, Telemark og Vestfold, og
«konstituerende» kretsmøte for Skagerak Dykkekrets. Klubbene i de tre dykkekretsene var alle
enstemmig enige om å legge ned de tre kretsene og opprette Skagerak Dykkekrets som formelt tar over
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gamle Vestfold Dykkekrets sitt organisasjonsnummer. Skagerak Dykkekrets ønsker å være operativ fra
1. oktober 2020.
I forbindelse med kretssammenslåingen ønsker Skagerak Dykkeklubb som har flyttet adressen fra
Tvedestrand til Horten og bli en del av Skagerak Dykkekrets og ikke lenger være en del av Vest-Agder.
Røyken Sportsdykkerklubb ønsker å melde seg inn i Oslo og Akershus Dykkekrets som ser det som
mest naturlig etter at Røyken og Asker kommune ble slått sammen. Asker kommune er en del av Oslo
og Akershus Dykkekrets.
Saksgrunnlag
- Protokoller fra ekstraordinære kretsmøter i Buskerud-, Telemark- og Vestfold.
- Protokoll fra «konstituerende» møte i Skagerak Dykkekrets.
Vedtak:
FS støtter ønskene og vedtar følgene:
1. Buskerud-, Telemark og Vestfold Dykkekrets slår seg sammen til Skagerak Dykkekrets.
2. Røyken Sportsdykkerklubb flyttes over til Oslo og Akershus Dykkekrets.
3. Skagerak Dykkeklubb flyttes over til Skagerak Dykkekrets.
FS-sak 30/20 – Konsekvens av påmelding til EM i undervannsrugby 2021
Bakgrunn
Europamesterskapet i undervannsrugby 2021 er satt til 21 – 26 juni 2021. Det planlegges at
invitasjonen sendes ut den 14. oktober 2020 hvor fristen for betaling og tilbakemelding blir satt til den
29. januar. Fristen er satt for å sikre oss god tid til å behandle alle påmeldinger før avbestillingsfristen
for hotellet går ut (2 måneder senere). I invitasjonen vil det bli lagt frem for hotellbestilling (som tas via
NDF) og påmeldingsavgiften som er på 30 000kr. Både avgiften og hotellet må være betalt for å få
bekreftet påmelding til mesterskapet. Flere kostnader har begynt å løpe, men flertallet av kostnadene
kommer etter fristen den 29. januar. Følgende kostnader er tatt med – reiser til Stavanger for
planlegging, arbeid med logo, hjemmeside og lønn / honorar i forberedelsesarbeidet. Dette estimeres til
ca 70 000kr.
Vi har fått tildelt kr 800.000,- fra Kulturdepartementet. Det jobbes med å få en avklaring på hvordan
denne støtten kan brukes dersom arrangementet blir utsatt til 2022, samt konsekvensene ifbm støtten
hvis det blir avlyst.
Covid-19 klausul i invitasjon:
I tidligere internasjonale CMAS mesterskap har det vært vanlig å informere i invitasjonen at
påmeldingsavgiften ikke blir refundert dersom et lag melder seg av etter påmeldingsfristen. Dagens
Corona situasjon medfører store risikoer for både NDF og deltakerne. Det er ønskelig å legge inn en
klausul i invitasjon som innebærer følgende:
«Dersom arrangementet blir avlyst på grunn av bestemmelser i Norge vil minimum 50 % av
påmeldingsavgiften blir refundert til deltagernasjonene, men vi skal gjøre alt vi kan for å få dekket
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tapet gjennom støtteordningene i Norge.» Det vil si at vi maks holder igjen den summen som tilsvarer
samlede påløpte utgifter.
Saksgrunnlag
Vedtak:
FS støtter forslaget om COVID-19 klausul i invitasjonen.

ORIENTERINGSSAKER
Regnskapsrapport pr.30.08.2020
GS orienterer om regnskapsrapporten pr. 30.08.2020.
Status Dykketinget 2020
Status oppdatering for Dykketinget 2020 og gjennomgang av beretning og saksliste. På grunn av
koronasituasjonen er beretningen skrevet for hele perioden siden vi er langt inn i 2020.
Beretningen skal handle om hva som har skjedd i Norges Dykkeforbund i tingperioden. Forslag til
beretning og saksliste legges fram for FS på møtet.
Norsk dykking vil 20 – 24 ble godkjent på FS – møte 2/20 og det er ikke meldt inn nye endringer
eller forslag.

Neste møte
Avholdes på teams i slutten av september for å endelig vedta alle sakspapirer til Dykketinget.
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