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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 35/21 – Godkjenning av protokoll 4-21
Bakgrunn
Godkjenning av protokoll 4-21. Protokollen er sendt ut på e-post og det er ikke gitt tilbakemeldinger.
Saksgrunnlag
Forslag til protokoll fra møte 4-21.
Vedtak:
FS godkjenner protokoll fra møte 4-21
FS-sak 36/21 – Regnskapsrapport pr. 30.04.21
Bakgrunn
Idrettens regnskapskontor oppdaterer regnskapet innen den 20. påfølgende måned og siste oppdaterte
regnskapsrapport er pr. 30. april 2021. GS gir en orientering av status med fokus på satsninger og der
det er avvik opp mot budsjett.
Aktiviteten er i store deler av landet tilbake til et mer normalt nivå og vi har i den siste tiden betalt ut
aktivitetsstøtte til arrangementer for barn og ungdom.
Saksgrunnlag
- Prosjektregnskap pr.30.04.21
- Resultatrapport pr.30.04.21
Begrunnelse fra møtet
Regnskapsrapporten pr. 30. april 2021 viser ingen store avvik, og kostnadene og inntekter følger
budsjett. GS er i dialog med Columbi som er vår Visma forhandler om å endre rapportene slik at det
blir enklere å avdekke avvik opp mot budsjett. Dette arbeidet er påstartet og vil trolig være levert på
neste regnskapsgjennomgang.
Vedtak:
Forbundsstyret tar regnskapsrapporten til etterretning.
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ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER
Idrettstinget 2021
Idrettstinget 2021 ble avholdt på Teams 28. – 28. mai og det ble gjort en rekke vedtak for hele
idrettsorganisasjonen. Mer kan leses her - https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/
Innspillsmøte med klima og miljødepartementet
Norges Dykkeforbund var invitert og til stede på innspillsmøte hos Klima og miljødepartementet
fredag 28. mai kl.10-12. Departementet ønsket innspill fra aktører innenfor marin forsøpling på
-

Oppgaven til «Senter for oljevern og marin beredskap» som blir et senter for marin
forsøpling fra 1. januar 2022.
Tilskuddsordningen til marin forsøpling fra miljødirektoratet
Definisjonen av frivillige og profesjonelle aktører

Vi ga våre innspill som i hovedsak var opp mot tilskuddsordningen til miljødirektoratet. Våre
punkter gikk på forutsigbarhet, tidspunkt for tildeling og begrensingen på 5 meter. Videre ga vi
innspill på definisjonen knyttet til frivillige og potensiale for et økt samarbeid med «Senter for
oljevern og marin beredskap». Totalt var det rundt 40 aktører til stede og det var en taletid på 3
minutter pr. organisasjon.
Referansegruppe Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet har oppnevnt en referansegruppe for fritidsfiskere ifbm handlingsplan mot
marin forsøpling. Stian Olsen Kaiander og 11 andre personer fra ulike direktorater og aktører er
oppnevnt til denne referansegruppen. Møtene vil foregår både på teams og fysisk der kostnadene
dekkes av Fiskeridirektoratet.
Digitalt klubbmøte
Onsdag 16. juni avholder administrasjonen digitalt klubbmøte med klubber fra hele landet.
Invitasjonen er lagt ut på ndf.no, facebook, instagram og sendt ut som nyhetsbrev til alle klubber.
Kule jenter
Administrasjonen har startet planleggingen av videreutdanning for de som deltok på det første
kullet og oppstarten av nytt kull. På møtet blir det en presentasjon av status og prosjektet i
21/22.
Idrettens konsernkontosystem / DNB
Vi har en avtale med DNB og egenkapitalen står på sparekonto til en lav rente.
Norges Idrettsforbund inkludert 26 særforbund og 3 idrettskretser har et konsernkontosystem
som gir noe bedre rentebetingelser enn vi har i egen bankavtale med DNB. Idrettens
Konsernkontosystem som vi ikke har vært en del av tidligere overførte sin avtale fra DNB til
Sparebank 1 Østlandet.
Neste møte
Neste møte er mandag 23. august kl.20 -22 på teams.
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