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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 1/21 – Godkjenning av protokoll 8-20 

 

Bakgrunn 

 

Godkjenning av protokoll 8-20. Protokollen er sendt ut på e-post og det er ikke gitt noen 

tilbakemeldinger.  

 

Saksgrunnlag 

Forslag til protokoll fra møte 8-20.   

 

Vedtak: 

FS godkjenner protokoll fra møte 8-20     
 

 

 

FS-sak 2/21 – Rikets tilstand 

 

Generalsekretæren og administrasjonen gir en kort status på Rikets tilstand siden forrige møte. Vi la 

vekt på følgende:  

- Digitale regionsmøter 
- COVID-19 og oppfølging i klubbene 
- Frivillige ryddeaksjoner i år 
- Konkurransesituasjonen og terminlister for 2021 
- EM i Undervannsrugby 2021  
- Digitalisering i idretten 
- Idrettens Hus 2024 
- Utdanning og plan for kurs i år 
- Administrasjonens arbeid under COVID-19 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.  

 

  

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2020.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/5f26a970444f4b21a9f4b631c0d46360/veileder----2-8_siste.pdf
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FS-sak 3/21 – Presidentskapets hjørne 

 

Presidentskapet gir en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte. Det 

ble lagt vekt på følgende:   

- SFF-møter (Særforbundenes Fellesorganisasjon)  
- Digitale informasjonsmøter i NIF 
- Lederforum i NIF 
- Åpen time i regi av Idrettsstyret 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tar presidentskapets redegjørelse til orientering.  

 

 

FS-sak 4/21 – Organisasjonsnormer 

 
Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 34/20 - Organisasjonsnormer 

På forrige styremøte ble utkast til organisasjonsnormer for forbundsstyret, administrasjonen, oppnevnte 

utvalg og utøvere som representerer Norges Dykkeforbund diskutert. Administrasjonen fikk i oppgave 

å sammenfatte diskusjonen og legge fram oppdatert forslag til FS-møte 1-21.   

Konsekvens / forankring 

Oppfølging av verdiarbeidet i NDF, norsk idrett og som vedtatt i Norsk dykking vil 20 - 24. Ingen 

økonomiske ressurser kreves.  

 

Saksgrunnlag 

Oppdatert forslag til organisasjonsnormer for Norges Dykkeforbund 

 

Begrunnelse fra møtet 

Organisasjonsnormen er utformet med de tilbakemeldingene som ble gitt på forrige møte. 

Forbundsstyret er fornøyd med justeringen og påpeker at organisasjonsnormen vedtas og revideres av 

forbundsstyret på første styremøte etter Dykketinget og er gjeldende for forbundsstyret, 

administrasjonen, oppnevnte utvalg og utøvere som deltar i konkurranser i regi av NDF.  

Organisasjonsnormene legges ut på ndf.no 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar organisasjonsnormene for inneværende styreperiode.   
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FS-sak 5/21 – Møteplan høsten 2021 

 
Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 34/20 - Organisasjonsnormer 

 

På forrige styremøte ble møteplan for våren 2021 godkjent, og høsten 2021 ble utsatt til neste 

styremøte. Møteplan for våren 2022 blir vedtatt i løpet av de første møtene høsten 2021.  

 

Forslag til møteplan høsten 2021 

- Ledermøte: 11.- 12. september 

- FS – møte 6-21: 27. – 29. august 

- FS – møte 7-21: 18. oktober 

- FS – møte 8-21: 3. – 5. desember (endres til 26. – 28. november)  

 

Konsekvens / forankring 

Åpenhet og synliggjøring av møteplanen til Forbundsstyret.  

 

Saksgrunnlag 

Oppdatert forslag til årshjul for perioden 

 

Begrunnelse fra møtet 

Forslag til møteplan for høsten ble gjennomgått og det siste møtet i år ble flyttet en uke fram. I 

forbindelse med gjennomgangen ble også FS-møte 4-21 som var planlagt avholdt 26. – 28. mars endret 

til to kveldsmøter (22.mars og 7. april) da NM-veka i mars 2021 ble avlyst på grunn av COVID-19.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar forslag til møteplan høsten 2021 og endrer tidspunkt for FS-møte 2-21. FS vil 

ved behov sette opp ekstra møter.   

 

 

FS-sak 6/21 – Regnskapsrapport pr.31.12.2020 

 
Bakgrunn 

Med bakgrunn i de forventingene som er gjennomgått til regnskapsrapporteringen vedlegges 

regnskapet pr. 31.12.2020. Det gjenstår noe øremerkede midler innenfor Post 3, Utviklingsorientert 

ungdomsidrett og marin forsøpling. Idrettens regnskapskontor vil i løpet av kort tid ferdigstille 

årsregnskapet for 2020 og revisjon av regnskapet vil gjøres 12. april 2021.  

«Overskuddet» for 2020 er betydelig, men skyldes i stor grad miljøprosjektet og ubrukte øremerkede 

midler som blir avsatt til samme formål i 2021. Vi har konkrete tall når årsregnskapet for 2020 er 

ferdigstilt. Prosjektregnskapet mangler litt overføringer mellom prosjekter som vil gjøres når vi 

regnskapskontoret er ajour pr. 31.12.2020.  

Saksgrunnlag 

- Prosjektregnskap pr. 31.12.2020 (Ajour pr. 30.11.2020) 

- Resultatregnskap pr. 31.12.2020 (Ajour pr. 30.11.2020) 
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Begrunnelse fra møtet 

Regnskapsrapporten pr. 30.11.2020 ble gjennomgått samt opplysninger vi kjenner til pr.31.12.2020.  

Dessverre har vi ikke fått oppdatert regnskap av regnskapskontoret, men tallene ser positive ut for NDF 

etter et år med COVID-19 og mye avlysninger. NDF har fått dekket inn en del av de tapte inntektene 

via krisepakke 1-2-3 fra Kulturdepartementet. Oppdatert regnskap pr. 31.12.2020 blir lagt fram på neste 

møte. Øremerkede midler vil bli avsatt til de samme øremerkede områdene i 2021.     

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tar regnskapsfremlegget til etterretning.  

 

 

FS-sak 7/21 – Teamkontrakt 

 
Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 40/20 - Teamkontrakt 

Styret fortsetter diskusjonene rundt teamkontrakten som skal danne spillereglene for styrearbeidet i 

inneværende styreperiode. På forrige møte ga alle tilbakemeldinger på hva våre verdier betyr for den 

enkelte. Forbundsstyret er et kollegium der alle er like viktige.  

Teamkontrakten ses i sammenheng med organisasjonsnormene som er oppdatert og legges fram for 

vedtak i FS-sak 3/21.  

 

Konsekvens / forankring 

Forankret til NDFs verdigrunnlag – Trygghet, samhold, glede 

 

Saksgrunnlag 

Oversikt over idemyldringen fra møte 8-20 

 

Begrunnelse fra møtet 

Forbundsstyret vedtok organisasjonsnormen som sammen med teamkontrakten skal danne grunnlaget 

for arbeidet i styret i tingperioden. Teamkontrakten kan videreføres av fremtidige styrer og det vil være 

nødvendig at teamkontrakten for styret utarbeides i fellesskap på et fysisk møte. Forbundsstyret utsetter 

arbeidet til første mulige fysisk møte. Fremtidige styrer kan velge å bruke og revidere teamkontrakten i 

sitt styrearbeid.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret utsetter arbeidet med teamkontrakt til fysisk møte.   
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FS-sak 8/21 – Retningslinjer for tildeling av hederstegn  

 

Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 41/20 – Retningslinjer for tildeling av hederstegn 

 

Administrasjonen fikk i oppgave å bearbeide forslag til retningslinjer for tildeling av hederstegn basert 

på tilbakemeldinger fra forrige møte, samt å foreslå en hederstegnkomite for inneværende tingperiode.  

 

Vedtatt forslag blir lagt ut på ndf.no og sendt til alle det gjelder.  

 

Forslag til hederstegnkomite: Sigurd Paulsen fra Kristiansand Dykkerklubb, Torhild Østby fra Gjøvik 

Froskemannsklubb og Rune Strand fra Røyken Sportsdykkerklubb.  

 
Konsekvens / forankring 
Hederstegnkomiteen vil bestå av frivillige personer med administrasjonen som sekretær. Arbeidet i 

komiteen vil i utgangspunktet gjøres på digitale plattformer slik at det ikke er behov for økonomiske 

ressurs til møteaktivitet. En fra hederstegnkomiteen inviteres til Dykketinget / Ledermøtet. Det vil da 

påløpe reise- og oppholdskostnader.  
 

Saksgrunnlag 
Oppdatert forlag til retningslinjer for hederstegn i Norges Dykkeforbund 

 

Begrunnelse fra møtet 

Forbundsstyret ønsker at det ved innkalling til ledermøte og Dykketinget legges ekstra vekt på å få 

innspill fra klubber og kretser til personer som skal innstilles til heder. Hederstegnkomiteen vil 

behandle alle forslag til innstillinger før de vedtas av Forbundsstyret. Retningslinjene for hederstegn er 

nye og vil hvis nødvendig bli revidert i etterkant av ledermøtet 2021.  

  

Retningslinjene for hederstegn og skjema vil bli lagt ut på ndf.no. Det vil også bli lagt ut en oversikt 

over alle som tidligere har mottatt NDFs hederstegn i gull og sølv.   

 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret godkjenner de fremlagte retningslinjene for tildeling av hederstegn.   
2. Forbundsstyret oppnevner Sigurd Paulsen fra Kristiansand Dykkerklubb, Torhild Østby fra 

Gjøvik Froskemannsklubb og Rune Strand fra Røyken Sportsdykkerklubb til hederstegnkomite i 
inneværende tingperiode.  
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FS-sak 9/21 – Ledermøte 2021 
 

Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 44/20 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget 

Forbundsstyret diskuterte dato for Ledermøtet 2021 på forrige møte og ga signaler til administrasjonen 

om å finne egnet tidspunkt i månedsskifte august /september.  

Administrasjonen foreslår at det oppnevnes en programkomite som får ansvaret for å ferdigstille 

program til Ledermøtet 2021.  

Konsekvens / forankring 

Oppfølging av vedtak fattet på Dykketinget 2020. 

 

Saksgrunnlag 

Protokoll fra Dykketinget 2020 - https://ndf.no/getfile.php/2881/Protokoll%202020.pdf 

 
Begrunnelse fra møtet 

Forbundsstyret ønsker et ledermøte der flest mulig klubber har anledning til å delta, og ønsker at 

administrasjonen finner en egnet plassering for ledermøtet 2021. Ledermøtet vil bli avholdt fysisk hvis 

det lar seg gjennomføre helgen 11.-12. september. Det er enighet at det oppnevnes en programkomite 

for ledermøtet som ferdigstiller programmet. Administrasjonen ber om innspill fra klubbene til ønskede 

tema og innhold til ledermøtet. Dette ble første gang gjort i forbindelse med regionale møter i uke 4 og 

5 i 2021, men vil bli fulgt opp.   

 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar at Ledermøtet avholdes 11.-12. september 2021.    
2. Forbundsstyret oppnevner Gry Henriksen, Trond Erik Backe, Victoria E. Sælleg, Marte Sigerset 

og administrasjonen til å være programkomite for ledermøtet 2021.  
 

 

FS-sak 10/21 – Styrk CMAS og etabler Skolesupport 
 

Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 44/20 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget 

Styrk CMAS og etabler skolesupport er et omfattende forslag. Forbundsstyret sammen med 

administrasjonen har påstartet arbeidet med gjennomføringen av forslaget.  

Følgende ble vedtatt på Dykketinget 2020 

1. Forbundsstyret har som en av primæroppgavene å etablere en helhetlig utviklingsplan for 

kurskonseptet i Norges Dykkeforbund. Planen skal tydelig kommunisere at hovedmålet er å utvikle 

NDF/CMAS til Norges beste utdanningssystem. Planen legges fram til høring for ledermøtet 2021. 

2. Forbundsstyret skal påse at det etableres et konsept for skolesupport. Dette konseptet skal sikre at 

klubber, skoler og instruktører får best mulig støtte til utøvelsen av sin utdanningsrelaterte 

https://ndf.no/getfile.php/2881/Protokoll%202020.pdf
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virksomhet. Konkret innhold i denne supporten utvikles i direkte samarbeid med klubber, skoler og 

instruktører. 

3. Forbundsstyret etablerer en markedsføringsplan av kurstilbudet i NDF. Markedsføringsplanen skal 

rette seg både mot kursdeltakere og mot klubber, medlemsskoler og instruktører. 

4. Forbundsstyret planlegger, og gjennomfører et utviklingsseminar en gang i året, der dykkeskolene 

og instruktørene inviteres til aktiv deltakelse i utviklingen av kurskonseptet. 

Siden Dykketinget 2020 har administrasjonen avholdt et instruktørseminar med ca 80 deltakerne fordelt 

over to dager, samt fem regionale samlinger med nærmer 60 deltakere. Hovedtema for disse tiltakene 

var ny og oppdatert NDF dykker- og instruktørstandard for sportsdykking.  

Følgende foreslås nå for forbundsstyret med bakgrunn i punktene fra Dykketinget 2020:  

1. Forbundsstyret sammen med administrasjonen oppnevner en arbeidsgruppe som utvikler en 

helhetlig utviklingsplan for vår utdanning. Denne planen skal være klar i god tid før ledermøtet og 

vedtas seinest på FS-møtet i august 2021.  

2. Administrasjonen inviterer dykkeskolene og interesserte instruktører til møter for å gjennomgå 

ønsker til innhold i skolesupport. Innspillene samles og et konsept utvikles og legges fram for FS i 

løpet av våren 2021.  

3. Markedsføring tas med i revidert markedsføringsplan.  

4. I november hvert år gjennomføres instruktørseminaret, men det planlegges andre utviklingstiltak i 

løpet av året. Vi lager en strategi for utvikling og ønsker hele tiden instruktørene og dykkeskolenes 

medvirkning av utvikling av kurskonseptet. Instruktør- og utviklingsseminar tas opp med 

dykkeskolene når vi gjennomfører møtet.   

 

Konsekvens / forankring 

Oppfølging av vedtak fattet på Dykketinget 2020. 

 

Økonomiske ressurser: Pr. nå er det først og fremst administrative ressurs som settes av, men både 

instruktør- og utviklingseminar, samt innholdet i en utviklingsplan.   

 

Saksgrunnlag 

Protokoll fra Dykketinget 2020 - https://ndf.no/getfile.php/2881/Protokoll%202020.pdf 

NDF dykker- og instruktørstandard 

 

Begrunnelse fra møtet 

Forbundsstyret diskuterte forslaget og støtter administrasjonen arbeid som er godt i gang med arbeidet 

rundt en helhetlig utdanning. Dette vedtaket er i sammenheng med behandlingen av NDF dykker- og 

instruktørstandard. Forbundsstyret er opptatt av at vi skal tilfredsstille CMAS standarden, forskrifter og 

norske lover. Administrasjonen er i god dialog med CMAS tekniske komite i forbindelse med 

utdanningsarbeidet.  

 
Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner administrasjonens forslag til plan for gjennomføring av forslaget.  

https://ndf.no/getfile.php/2881/Protokoll%202020.pdf
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FS-sak 11/21 – Klubbsupport 
 

Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 44/20 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget 

På Dykketinget 2020 ble det vedtatt et forslag om klubbsupport med følgende ordlyd:  

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. 

Administrasjonen har med deltakelse forbundsstyremedlemmer i sine egne regioner avholdt digitale 

regionsmøter i uke 4 og 5. Denne anledningen er brukt til å hente inn innspill til «prosjekt 

klubbsupport». Administrasjonen vil legge fram forslagene som kom inn på FS-møtet.  

 

Konsekvens / forankring 

Oppfølging av vedtak fattet på Dykketinget 2020. 

Prosjektet vil foreløpig kreve administrative ressurser.  

 

Saksgrunnlag 

Protokoll fra Dykketinget 2020 - https://ndf.no/getfile.php/2881/Protokoll%202020.pdf 

 

Begrunnelse fra møtet 

Administrasjonen la fram forslagene som har kommet inn i forbindelse med de digitale regionsmøtene, 

skjemaet og muntlige innspill som er kommet. Det er tydelig at det gjøres mye godt i dag, men også 

rom for endringer og oppdatering/forenkling av dokumenter til klubb. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret ber administrasjonen utforme forslag til prosjekt klubbsupport og legge fram prosjektet 

for forbundsstyret i løpet av våren 2021.   

 

 

FS-sak 12/21 – Spørreundersøkelse 
 

Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 44/20 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget 

På Dykketinget 2020 ble det vedtatt et forslag om spørreundersøkelse med følgende ordlyd: 

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. 

Forbundsstyret ønsker å ha et oppdatert informasjonsgrunnlag og vil i løpet av året se på ulike former 

for spørreundersøkelse.   

Konsekvens / forankring 

Oppfølging av vedtak fattet på Dykketinget 2020. 

 

Saksgrunnlag 

Protokoll fra Dykketinget 2020 - https://ndf.no/getfile.php/2881/Protokoll%202020.pdf 

 

https://ndf.no/getfile.php/2881/Protokoll%202020.pdf
https://ndf.no/getfile.php/2881/Protokoll%202020.pdf
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Begrunnelse fra møtet 

Forbundsstyret diskuterte vedtaket fra Dykketinget 2020 og er enige om at spørreundersøkelsen utsettes 

til et seinere møte i 2021.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tar opp denne saken på et seinere møte i 2021.   
 

 

FS-sak 13/21 – Utvalgsstruktur og mandat 

 
Bakgrunn 

Oppfølging av FS-sak 45/20 – Utvalgsstruktur og mandat 

 

Vedtak fra Dykketinget 2020: 

1. Forbundsstyrets vedtak FS-sak 38/19, om «Utvalgsstruktur og Sørge-for ansvar, annulleres.  

2. Kommende Forbundsstyre får i oppgave å utarbeide en plan for bedre operasjonalisering av 

dagens utvalg, samt vurdere behovet for nye eller avvikling av eksisterende utvalg gjennom en 

åpen og inkluderende prosess. Dette skal beskrives i en innstilling fra FS, som evalueres i 

ledermøtet 2021. Ledermøtet i 2021 gir sin tilslutning/avvisning til innstillingen.  

 

Administrasjonen har sett på tidligere mandater og struktur, men også på hvordan andre idretter er 

organisert. Det er store variasjoner i hvordan utvalg, arbeidsgrupper og prosjekter utvikles og 

organiseres i de ulike særforbundene.  

 

Administrasjonen har i stor grad tatt over daglig drift og ønsker å fortsette med oppgavene innenfor 

daglig drift. Vi ønsker på denne måten å skape en mer forutsigbar hverdag, men også en kontinuitet for 

den aktivitet som avholdes av NDF sentralt, men i godt samarbeid mellom administrasjonen, utvalg og 

ressurspersoner.   

 

Utvalgene bør ha fokus på utviklingsoppgaver og være en positiv og nødvendig ressurs i oppfyllelsen 

av Norsk dykking vil 20 – 24, samt overordnede strategier. Utvalgenes viktigste oppgave er å bidra til 

at Norsk dykking 20 – 24 oppfylles.   

 

Konsekvens / forankring 

Forankringen etter NDFs lov og vedtak på Dykketinget 2020. Utvalgsarbeidet kan holdes digitalt, men 

det er naturlig med fysiske møteplasser og vil naturlig ha økte kostnader på reise og opphold.  

Økonomiske ressurser: 100 000kr i 2021 i reise, opphold og møtekostnader.  

 

Saksgrunnlag 

Tidligere mandater for utvalgene.  

Revidert mandat for utvalg i 2021 

 

Begrunnelse fra møtet 

Det fremlagte mandatet for utvalg ble diskutert og det var enighet om innholdet og at intensjonene i 

mandatet ikke kom helt tydelig fram. Arbeidet fortsetter og når mandatet er justert kan det sendes ut 

som en vedtakssak på e-post til styret. Styremedlemmer i samarbeid med administrasjonen vil 

gjennomgå mandatet på nytt.  
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Vedtak: 

Behandling av forslaget utsettes og bearbeides før det vedtas på møte eller på e-post.  

 
 

FS-sak 14/21 – Norsk Dykking vil 20 – 24 
 

Bakgrunn 

Gjennomgang av Norsk Dykking vil 20 – 24 og forslag til prosjekter / oppgaver som kan gjøres i 

inneværende tingperiode og hvilke satsningsområder vi skal ha i tingperioden.  

 

Konsekvens / forankring 

Oppfølging av vedtatt langtidsplan fra Dykketinget 2020.  

Økonomisk konsekvens følger de ulike tiltakene og vedtatt budsjett.  

 

Saksgrunnlag 

Norsk Dykking vil 20 – 24 - https://ndf.no/Temaer/Om-NDF 

 
Begrunnelse fra møtet 

Ved gjennomgangen av de oppgavene som utføres er det ønskelig at oppgavene forankres i Norsk 

dykking vil eller i vedtakene fra Dykketinget. Administrasjonens arbeid, prosjekter og oppgavene som 

gjøres er forankret i planen og gjennomgått på styremøtet. I løpet av møtene ble det lagt fram forslag og 

innspill til tiltak som bygger opp under NDV 20 – 24.   

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tar gjennomgangen av Norsk dykking vil til etterretning.  

 

 

FS-sak 15/21 – Ny hjemmeside 
 

Bakgrunn 

Norges Dykkeforbund har hatt samme hjemmesideleverandør i rundt 10 år, men gjorde i 2017 en større 

oppdatering av versjon i plattformen. Hjemmesideverktøyet tilfredsstiller ikke dagens krav til 

brukervennlighet, synlighet og fleksibilitet.  

I 2020 startet administrasjonen arbeidet med å hente inn tilbud fra ulike aktører og har nå landet på et 

forslag der en leverandør skaper en ny hjemmeside for oss med en moderne netthandler i åpne kanaler. 

Vi ønsker å benytte oss av Wordpress som vil gi oss en fleksibilitet også i fremtiden, men også inngå 

en supportavtale slik at vi i fremtiden får den bistanden vi trenger.   

Totalt har vi fått tilbud fra tre forskjellige aktører og prisen varierer stort mellom aktørene, men også 

system. Enkelte av aktørene har egen plattform de har utviklet, mens andre tilbyd via wordpress.  

 

Konsekvens / forankring 

Hjemmesiden er en viktig del av kommunikasjonsstrategien – NDV – delmål 4.   

Økonomisk konsekvens: Inntil 100 000kr for nettside og nettbutikk.  

 

Saksgrunnlag 

https://ndf.no/Temaer/Om-NDF
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Tilbud fra aktør 1 

Tilbud fra aktør 2 

Tilbud fra aktør 3  

 
Begrunnelse fra møtet 

Det er et ønske fra administrasjonen om at vi utvikler og fornyer dagens nettsideløsning til en moderne 

og mer brukervennlig nettside. Administrasjonen presenterte de tilbudene som er kommet inn og styret 

ga gode tilbakemeldinger på innhold i dokumentasjonen og forventingene til oppfølging ved inngåelse 

av avtale. Forbundsstyret ber om å bli holdt orientert om fremdriften.    

 
Vedtak: 

Forbundsstyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med en av tilbyderne på ny nettside og 

nettbutikk innenfor en definert kostnadsramme.    

 

 

FS-sak 16/21 – NDF dykker- og instruktørstandard  
 

Bakgrunn 
 

Administrasjonen har i lengre tid hatt fokus på videreutvikling av det utdanningsmateriellet vi har og har 

tidligere fått en bestilling på at vår utdanning skal være i tråd med CMAS standard, norske lover og forskrifter.  

 

Høsten 2020 satte vi ned en arbeidsgruppe med Trond Erik Backe, Atle Barsnes og Arnt Steve Teigland som 

sammen med Gunnar Midtgaard har utviklet vår nye standard.   

 

I forbindelse med utvikling av ny «NDF dykker- og instruktørstandard» har vi hatt følgende prosess i 2020:  

- 28.nov: Presentasjon av viktigste endringer og generell informasjon til instruktører 
- 2. des: Alle instruktørene ble lagt til og fikk tilgang på Standarden 
- 2. des-10. des: Regionale møter for å lettere kunne ha dialog rundt dette. 
- 14. des: Frist for innsending av innspill 
- 17. des: Gjennomgang av møtereferat og innspill med arbeidsgruppen 
- 21. des: Oppdatert standard sendes FS for godkjenning 

 

Det har kommet inn veldig begrenset med innspill. Det som har kommet har vært i forbindelse med de regionale 

møtene som gjerne har omhandlet større emner fremfor detaljer i standarden. Det var noen små endringer i 

kravene for autorisasjon som ble oppdatert som et resultat av innspill på møtene. Ellers er flere av de større 

punktene som kom inn på møtene saker vi kan jobbe med på sikt, men som ikke er relevant for standarden nå. 

Legger ved en oversikt over sakene som ble diskutert / fremlagt og de viktigste kommentarene i de ulike 

regionene. 

 

Vi ser for oss at vi nå begynner å benytte standarden i en prøveperiode hvor vi tar de innspillene som kommer og 

oppdaterer standard etter utgangen av mars ved sterkt behov. Nå ønsker vi at dere godkjenner at vi setter 

standarden aktiv for så å ta en gjennomgang på neste FS møte i slutten av januar. Vi antar at de som ikke 

kommer med tilbakemelding samtykker til dette.  

 

Forbundsstyret har tidligere fått redegjørelsen pr. e-post og gitt aksept for at arbeidet med NDF dykker- og 

instruktørstandard fortsetter.  

 



Protokoll 

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-21 

6. – 7. februar 2021 – Gardermoen / Teams 

 

 
  

 13 

Konsekvens / forankring 

Forankring: 

- Vedtatt forslag fra Dykketinget 2020 – Styrk CMAS og Dykkeskolene.  

- NDV 20 – 24: Klubben og delmål 5 

Konsekvens: Først og fremst administrative ressurser. Møtene gjennomføres digitalt.   

 

Saksgrunnlag 

NDF dykker- og instruktørstandard  

Tilbakemeldinger fra instruktører 

 
Begrunnelse fra møtet 

Administrasjonen gjennomgikk NDF dykker- og instruktørstandard og hvordan denne er utviklet og 

tilpasset CMAS internasjonale standard. Når vi skal utdanne dykkere i Norge må vi følge internasjonal 

standard, men dette er også noe som kan få konsekvenser i form av lengre (og dyrere?) kurs på spesielt 

P2 nivå og nye krav til opptak på M2 nivå. Administrasjonen har gjennomført regionsmøter med 

instruktørene og la på møtet fram de positive tilbakemeldingene, men også bekymringene som er i økt 

omfang på P2 nivå. Forbundsstyret er tydelig på at vi skal oppfylle CMAS standarden, men må jobbe 

for å ha konkurransedyktige kurs sammenlignet med andre utdanningsorganisasjoner. Våre 

problemstillinger tas opp med CMAS Tekniske komite. Det er spesielt omfanget på P2 kurset 

sammenlignet med at andre utdanningsorganisasjoner har dette kurset fordelt på to kurs.   

 
Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner NDF dykker- og instruktørstandard og ber administrasjonen aktivt samle 

inn tilbakemeldinger i prøveperioden til 30.06.2021, og gir administrasjonen fullmakt til å justere 

dokumentet med mindre endringer hvis intensjonen er som vedtatt.  

 

 

FS-sak 17/21 – COVID-19  
 

Bakgrunn 
 

Oppføling av FS-sak 15-20 og FS-sak 11-20 

 

I FS-sak 11-20 i mars 2020 vedtok forbundsstyret følgende 

FS gir administrasjonen fullmakt til å avlyse og utsette kommende konkurranser og prosjekter. 

 

På FS-sak 15-20 i mars 2020 vedtok forbundsstyret følgende: 

FS vedtar «Koronavettreglene» for Norges Dykkeforbund med gyldighet fra 03.04.2020 og gir 

administrasjonen fullmakt til å gjøre fremtidige endringer. 

 

Kontrollkomiteen har ved gjennomgang en av protokollene for 2020 gjort en bemerkning av at 

administrasjonen har fått for stor fullmakt og at vedtaket bør være tidsavgrenset.  
 

Administrasjonen har siden mars 2020 avlyst en rekke arrangementer, samlinger og aktiviteter med 

bakgrunn i koronavettreglene, nasjonale og lokale anbefalinger. Koronavettreglene er oppdatert når vi 

har fått nye nasjonale føringer, samt når det er gjort endringer i smittevernveileder for idrett som utgis 

av helsedirektoratet. Avlysningene er gjort i samråd med arbeidsgrupper, landslagstrenere, kommuner 
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og kommuneleger. Vi ønsker at mest mulig skal avholdes og jobber for å skape idrettsglede, og 

arrangere alle aktiviteter som er mulig.  

 

Administrasjonen ber om fortsatt fullmakt til å avlyse og/eller utsette konkurranser og prosjekter, og 

gjøre endringer i våre koronavettregler etter samme rutiner som beskrevet over. For å få nødvendig 

handlingsrom ber vi om at fullmakten gjelder fram til FS-møtet i august 2021.  
 

Saksgrunnlag 

Protokoll fra møte 15-20 - https://ndf.no/getfile.php/2809/Protokoll%20FS-sak%2015-20.pdf 

 
Begrunnelse fra møtet 

Administrasjonen presenterte hvordan fullmaktene som er gitt er brukt knyttet til avlysninger og 

oppdatering av koronavettreglene. Fullmakten ble diskutert i styret og tilbakemeldingene er at 

administrasjonen har gjort solid jobb i samarbeid med tekniske arrangører, arbeidsgrupper og utøvere 

knyttet til avlysninger og oppdateringer. Fullmakten gjelder nasjonale konkurranser, aktiviteter og 

koronavettregler.  

 
Vedtak: 

Forbundsstyret viderefører administrasjonens fullmakt fra FS-sak 11-20 og 15-20 fram til FS-møtet i 

august 2021.  

 

 

FS-sak 18/21 - Innkjøp av utstyr for økt rekruttering 

 

Bakgrunn 

 

For å gjennomføre grunnutdanning innen sportsdykking er det tre kritiske behov. Det er motiverte og engasjerte 

instruktører, potensielle deltagere (marked) og skoleutstyr. Mange klubber i Norge har tilgang til instruktører og 

det finnes et marked, men størrelse på klubb og markedet for utdanning i nærområdet er ikke tilstrekkelig for at 

innkjøp av skoleutstyr er gjennomførbart eller fornuftig disponering av midler i klubben. NDF ønsker å legge til 

rette for utdanning av nye dykkere lokalt og spesielt i mindre klubber over hele landet. Anskaffelse av 3-4 

skoletilhengere med komplett utstyr for gjennomføring av kurs med 4-6 deltagere. 

 

Anskaffelsen utarbeides av en arbeidsgruppe bestående av: Eirik Kjos, Siv P. Ystebø, Bjørnar Ottesen og 

administrasjonen. 

 

Tilbudsforespørsel består av følgende dokumenter (saksgrunnlag): 

- Informasjon om tilbudsforespørsel 
- Prismatrise produkter (mal) 
- Prismatrise service (mal) 
- Beskrivelse av etter håndtering og service (mal) 
- Bekreftelse på at organisasjonen lever opp til NIF Retningslinjer for etisk handel for signering 
- NIF Retningslinjer for etisk handel 
- Vilkår for anskaffelse for signering 

 

Innkjøpet skal gjennomføres etter «NDF rutiner for innkjøp» og det er anbefalt at beslutningstagere og 

arbeidsgruppen har kjennskap til innholdet i Det gode innkjøp utarbeidet av NHO. 

 

 

https://ndf.no/getfile.php/2809/Protokoll%20FS-sak%2015-20.pdf
https://arbinn.nho.no/globalassets/dokumenter-nho/apen/drift-styring-og-etikk/offentlige-anskaffelser/det_gode_innkjop-web.pdf
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Konsekvens / Forankring 
Innkjøpet er forankret i budsjett vedtatt på Dykketinget 2020. Vi anser også innkjøpet som forankret i Norsk 

Dykking vil 2020-2024.  

 

Dette er blant annet i tråd med innsatsområder for å nå vårt hovedmål: 

- 12000 aktive medlemmer i bærekraftige klubber innen 2024. 

- Mer aktivitet i flere klubber. 

 

Innsatsområder i NDV 20-24 

●  rekruttere nye og beholde eksisterende dykkere  
●  bidra til flere organiserte dykk og samlinger i klubbene   
●  stimulere til vekst og aktivitet i små og mellomstore klubber  
●  bidra til at flere kan ta utdanning i klubb  
●  gjennom prosjektarbeid kan medlemsmassen motiveres til aktiv deltakelse i forbundets arbeid  
 
Økonomisk konsekvens: 800 000kr vedtatt av Dykketinget 2020 

 

Begrunnelse fra møtet 
Forbundsstyret har vedtatt «NDF rutiner for innkjøp» og diskuterte dokumentene som skal legges ut i forbindelse 

med anbudet knyttet til innkjøp av utstyr for økt rekruttering. Etter diskusjonen overlot styret ferdigstillelsen til 

en arbeidsgruppe bestående av administrasjonen, Leif Haagensen og Bjørnar Ottesen. Anbudet legges åpent ut 

på hjemmesiden.  

 

Vedtak:  

Forbundsstyret godkjenner arbeidsgruppas forslag og dokumenter til innkjøp av utlånsutstyr for økt 

rekruttering. 
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ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER 

 
H.M Kongens pokal 2021 

Vi har søkt og fått innvilget Kongepokalen til NM i Undervannsfoto og NM i undervannsrugby for 

herrer.  

 

EM i undervannsrugby i Stavanger 2021 

Det blir en gjennomgang av status knyttet til EM i Stavanger 2021. Påmeldingsfristen er utsatt til 

13. februar. Det blir en gjennomgang av de utfordringene som andre nasjoner opplever og veien 

videre fram til EM.  

 

Pr. 7. februar var det påmeldt 7 herrelag og 4 damelag.  

 

Idrettens hus 2024 

Leiekontrakten på Idrettens hus går ut 31.12.2023. Det er det siste året pågått en prosess hvor 

og hva Idrettens hus skal være fra 2024. Forbundsstyret vil få en innstilling fra en arbeidsgruppe 

nedsatt av NIF til diskusjon i løpet av våren.  

 

Digitalisering i Norsk idrett 

Norsk idrett er innen i en digitaliseringssatsing som er et spleiselag på tvers av NIF, idrettskretser 

og Særforbund. På møtet blir det en gjennomgang av satsningen og fremvisning av 

fremdriftsplanen.  

 

Digitale regionsmøter 

Administrasjonen legger fram referat fra de digitale regionsmøtene som avsluttes torsdag 4. 

februar.  

 

Neste møte 

FS-møte 2-21 avholdes 22. mars 2021 


