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Habilitetsgjennomgang
Habilitetsvurdering skal gjøres i hver sak hvor beslutninger skal fattes. Inhabilitetsregelen er regulert av
NIFs lov §2-8. Det er også laget en veileder til loven som du finner her.
FS-sak 19/21 – Godkjenning av protokoll 1-21
Bakgrunn
Godkjenning av protokoll 1-21. Protokollen er sendt ut på e-post og det er ikke gitt noen
tilbakemeldinger.
Saksgrunnlag
Forslag til protokoll fra møte 1-21.
Vedtak:
FS godkjenner protokoll fra møte 1-21
FS-sak 20/21 – Rikets tilstand
Generalsekretæren gir en kort status på Rikets tilstand siden forrige møte.
Arbeid i administrasjonen
Kort fra Norsk dykking vil 20 – 24
Ny fridykkerbok
Klubbesøk
Årsregnskapet er klart og presenteres som hovedsak på møtet den 7. april.
Vedtak:
Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

FS-sak 21/21 – Presidentskapets hjørne
Presidentskapet gir en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte.
NIF – Ledermøte
SFF årsmøte blir den 14. september 2021
Idrettspolitisk kveld
Idrettstingsammensetningen
Kondolansebrev til Sandefjord Dykkeklubb og familien
Vedtak:
Forbundsstyret tar presidentskapets redegjørelse til orientering.
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FS-sak 22/21 – Representant på Idrettstinget 2021
Bakgrunn
Forbundsstyret må oppnevne representant fra Norges Dykkeforbund til Idrettstinget 2021. Idrettstinget
avholdes i Bergen 28. – 30. mai 2021. Vi kan stille med en representant og en observatør.
Sakene som skal behandles på Idrettstinget legges ut i forkant. Vi behandler disse på styremøtet i
Ålesund i månedsskifte april/mai.
Konsekvens / forankring
Kostnader knyttet til reise og oppholde for representant og observatør hvis det blir fysisk idrettsting.
Ved digitalt påløper det ikke kostnader.
Saksgrunnlag
-

Idrettstinget, invitasjon og påmelding
Beregning av tingrepresentanter

Begrunnelse fra møtet
Det er naturlig at Presidenten stiller på Idrettstinget sammen med Generalsekretær som observatør.
Øvrige kan delta på streaming. Forbundsstyret vil ha en gjennomgang av sakene til idrettstinget på
møte 4-21.
Vedtak:
Forbundsstyret oppnevner Gry Henriksen som representant og Stian Olsen Kaiander som observatør på
Idrettstinget 2021.

FS-sak 23/21 – EM i Undervannsrugby i Stavanger 2021
Bakgrunn
Denne saken ble på møtet gjort om fra en orienteringssak til en vedtakssak for raskere progresjon i
arbeidet rundt utsettelse av mesterskapet til 2022. Forbundsstyret fikk tilsendt et saksgrunnlag med
kartlegging av konsekvenser ved en utsettelse, samt en oppfordring å ta kontakt og stille de
spørsmålene de har behov for å få avklart før møtet. Ved utsendelse av sakspapirene var det presisert et
ønske om å vedta denne saken raskere enn planlagt hvis alle spørsmål var besvart i forkant og på møtet.
Opprinnelig vedtaksplan var på styremøtet den 7. april.
Konsekvens / forankring
Forankret i Norsk dykking vil 20 – 24
I kartleggingen fremgår konsekvensen, men i hovedsak kan de fleste av tildelingene overføres til 2022.
De fleste frivillige kan også bidra i 2022.
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Saksgrunnlag
-

Kartlegging av mulig utsettelse av EM i undervannsrugby

Begrunnelse fra møtet
Administrasjonen ønsket at denne saken ble endret fra en orienteringssak til en vedtakssak hvis styret
vare klare for et vedtak. Opprinnelig plan var at en utsettelse skulle diskuteres på møte den 7. april.
Forbundsstyret ble presentert kartleggingen av Nora Menous-Moland og Marius Bunæs og var fornøyd
med fremlegget. I hovedsak kan de fleste og viktigste tilskuddet fra KUD overføres til 2022, mens alle
frivillige, svømmehallen og klubber som stiller opp og bidra i 2022. Prosjektlederansvaret holdes til
administrasjonen som vil understøttes av arbeidsgruppa for undervannsrugby.
Det er gitt tilbakemelding fra land i Europa at de har utfordringer med deltakelse i 2021 på grunn av
COVID-19. Dette er signaler som blir lyttet til.
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar å utsette Europeisk mesterskap i Undervannsrugby til 2022.
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ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER
Ledermøte 2021
Det er besluttet at Ledermøtet avholdes 11. – 12. september legges til Stavanger.
Administrasjonen henter inn tilbud og booker hotell. Programkomiteen starter arbeidet og en
tentativ plan bør presenteres før sommeren.
Innkjøp av utstyr for økt rekruttering
En åpen tilbudsforespørsel er lagt ut på ndf.no med frist 25. mars. Dokumentene er i henhold til
vedtak i FS-møte 1-21.
Ny hjemmeside
Administrasjonen har landet en avtale med Norges Idrettsforbund og vil påbegynne arbeid med ny
nettside. Avtalen innebærer at vi benytter samme løsning som NIF og noen andre særforbund.
Neste møte
FS-møte 3-21 avholdes på teams 7. april.
-

På neste møte beslutter vi om vi kan avholde fysisk møte i Ålesund helgen 30. – 2. mai
som planlagt.
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