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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 1/22 – Godkjenning av protokoll 9-21 
 
Bakgrunn 
Protokollen ble sendt ut for tentativ godkjenning på e-post. Tilbakemeldingen knyttet til å skrive hele 
navn fremfor forkortelser ble endret før tentativ godkjent protokoll ble lagt ut. Etter at protokollen ble 
lagt ut på ndf.no ber forslagsstiller i sak 57/21 at vi legger ved forslaget til vedtak i protokollen. 
Sakslisten for FS-møte 9-21 ble oppdatert med alle saker rett i etterkant av møtet, da det kom en rekke 
saker i dagene før møte 9-21 som ble behandlet.     
 
Saksgrunnlag 
Forslag til protokoll fra møte 9-21.   
 
Begrunnelse fra møtet:  
Styret var enstemmig i vedtaket i FS-sak 57/21, og legger til forslag til vedtak i bakgrunnen for saken 
etter ønske fra forslagstiller. Utover innspillet på sak 57/21 har styret ingen ytterligere kommentarer til 
protokollen. Protokollen legges ut som godkjent med endringen i saksgrunnlaget i sak 57/21.  
 
Vedtak: 
FS godkjenner protokoll fra møte 9-21 med foreslått endring.      
 
FS-sak 2/22 – Regnskapsrapport pr. 31.12.21 
 
Bakgrunn 
Idrettens regnskapskontor oppdaterer regnskapet innen den 20. påfølgende måned, og siste komplette 
regnskapsrapport er pr. 31. desember. GS gir en kort orientering på status pr. november, men også et 
som har kommet inn i desember. Norges Dykkeforbund går mot et positivt resultat som i stor grad 
skyldes koronasituasjonen. Midler som er øremerket, men ubrukt i 2021 vil bli inntektsoverført til 2022 
innenfor samme formål.     
 
Idrettens regnskapskontor jobber med å ferdigstille årsregnskapet for 2021.  
 
Saksgrunnlag 

- Prosjektregnskap pr.31.12.21 (komplett oppdatert pr. 30.11.2021) 
- Resultatrapport pr.31.12.21 (komplett oppdatert pr. 30.11.2021) 

 
Begrunnelse fra møtet:  
NDF går mot et prognosert positivt resultat på rundt 600 000kr i 2021, samt rundt en million kroner 
som inntektsoverføres til 2022. Midlene som inntektsoverføres er ubrukte øremerkede midler og disse 
midlene overføres i tråd med NIFs retningslinjer. Styret er fornøyd med fremlegget og får fullstendig 
regnskap pr. 31.12.2021 tilsendt i starten av mars.   
 
Vedtak: 
Forbundsstyret tar regnskapsrapporten til etterretning.   

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 3/22 – Koronasituasjonen 
 
Bakgrunn 
Koronasituasjonen har igjen satt en del begrensinger på vår aktivitet innendørs og administrasjonen har 
videreført de tiltakene som myndighetene har satt for idretten. Nåværende tiltak gjelder til 16. januar, 
og vi antar at ny informasjon foreligger den 14. januar. NIF/KUD har regelmessige møter som vi er til 
stede på og NIF tar våre spørsmål videre til myndighetene ved behov.  
 
For vår del er det begrensninger for voksne innendørs, mens utendørsaktivitet nesten går som normalt.   
 
Saksgrunnlag 
 
Begrunnelse fra møtet:  
Forbundsstyret ønsker at mest mulig aktivitet skal gjennomføres, men at det skal gjennomføres på en 
god og smittevernsmessig trygg måte. Vi skal følge nasjonale påbud og anbefalinger i tråd med 
idrettens håndtering og myndighetenes føringer. Administrasjonen har de siste årene lagt ned en solid 
innsats, og styret ønsker at administrasjonen ved generalsekretær får fullmakt til å håndtere 
koronasituasjonen fram til og med juni 2022.  
 
Vedtak 
Forbundsstyret gir generalsekretær fullmakt til å sette inn tiltak som følge av koronasituasjonen, og 
tiltakene skal være i tråd med påbud og anbefalinger fra NIF og myndighetene. Fullmakten gjelder til 
og med juni 2022.  
 
 
FS-sak 4/22 – Nordisk mesterskap i undervannsjakt 2022 i regi av Finland 
 
Bakgrunn 
Det finske undervansjaktutvalget har sendt oss en henvendelse på om det er i orden at Finland 
arrangerer Nordisk Mesterskap i Norge i 2022. De ønsker at arrangementet avholdes på Hitra.  
 
Se brev med søknad for mer informasjon.  
 
NDFs utvalg i undervannsjakt støtter søknaden og stiller seg bak at Finland arrangerer Nordisk 
mesterskap i Norge i 2022.  
 
Saksgrunnlag 

- Letter of location change in NM spearfishing 2022 
 
Begrunnelse fra møtet:  
Forbundsstyret synes det er positivt at Finland tar kontakt i forkant for å arrangere Nordisk mesterskap 
i undervannsjakt i 2022. Finland arrangerer EM i ferskvann i august, og ønsker at årets nordiske 
mesterskap arrangeres i Norge av Finland. Styret stiller seg bak utvalget i at Finland arrangerer nordisk 
mesterskap i Norge i 2022.    
 
Vedtak 
Forbundsstyret støtter utvalget og godkjenner at Finland kan arrangere Nordisk Mesterskap i Norge i 
2022.   
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FS-sak 5/22 – Representasjon på Vestland Idrettskretsting 
 
Bakgrunn 
Vestland Idrettskrets avholder kretsting lørdag 2. april 2022. Norges Dykkeforbund kan stille med en 
representant som er medlem av en klubb i Vestland Idrettskrets.  
 
Saksgrunnlag 
Innkalling til kretsting i Vestland Idrettskrets 
 
Begrunnelse fra møtet:  
Forbundsstyret synes det er positivt at medlemmer av styret deltar på idrettspolitiske møter i egen 
region. Styret støtter at Gry Henriksen stiller på vegne av NDF på Vestland Idrettskretsting den 2. april 
2022. Styret er opptatt av å være tilstede på idrettspolitiske møter i egen region.  
 
Vedtak: 
FS gir Gry Henriksen fullmakt til å representere Norges Dykkeforbund.      
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ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER 
 
Representasjonsoppgaver 
Alle i styret som har representert gir en orienterer om egen representasjon. I teams oppdaterer 
alle styremedlemmer når de har deltatt på et arrangement, møte eller aktivitet i regi av 
styrevervet. Dokumentet «Årshjul 20-22» holdes løpende oppdatert av samtlige i styret.    
 
Prosjektleder marin forsøpling  
Margret Stray-Pedersen takket ja til å bli prosjektleder i marin forsøpling i Norges Dykkeforbund. 
Prosjektstillingen varer til 31.12.2024 og er foreløpig på 50%, og finansieres via prosjektmidler. 
Margret startet i NDF 3. januar 2022.  
 
Idrettens Hus 2024 
Siden starten av 2021 har det vært diskusjoner, dialog og arbeid i NIF på hvor Idrettens Hus skal 
være fra 2024. Konklusjonen er at Idrettens hus blir på Ullevål, men det er ulike forslag til 
leieavtaler og oppussingsalternativer. Administrasjonen følger opp og lander avtale sammen med 
øvrige særforbund og idrettsforbundet. Vi ønsker å være samlokalisert med resten av norsk idrett, 
men er åpne for de ulike alternativene.   
 
GS i 80% permisjon fra 17. januar 2022 
GS går ut i 80% foreldrepermisjon fra 17. januar 2022 og er tilbake i full stilling i starten av juni. I 
denne perioden vil henvendelser bli behandlet på felles e-posten dykking@nif.idrett.no, men Stian vil 
fortsette å følge opp administrasjonen, forbundsstyret, økonomi og Dykketinget. I permisjonen vil 
Stian være på kontoret ca 1 dag i uka, men det er ulike dager fra uke til uke.   
 
Utstyrsordningen 2022/23 — liste over godkjent utstyr 
På Dykketinget i 2018 fikk vi en henvendelse om å endre utstyr på ordningen «Spillemidler til 
utstyr», men vi har fått avslag både i 2018 og 2019. Vi prøver igjen for årene 2022 og 2023 og 
venter nå på tilbakemelding fra Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet. Vi har denne 
gangen søkt om å få med komplette fridykkerpakker som en del av denne tilskuddsordningen, 
samt lagt inn et innspill på at hjertestarter kan være et fellesidrettslig tiltak.    
 
Sak om trykktesting og fylling av 100% oksygen 
Oppfølging av FS-sak 57/21 – Sak om trykktesting og fylling av 100% oksygen. Administrasjonen 
har fulgt opp FS-sak 57/21 ved å henvende seg til direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) og Arbeidstilsynet for å klargjøre hvilke regler som gjelder for våre medlemmer 
og klubber. Vi har bedt om møte med DSB, men venter på tilbakemelding på henvendelsen. Ny 
dialog er tatt opp med arbeidstilsynet om trykkprøvingsintervall.  
 
Målsetning om mer klarhet ved dialog med DSB. Slik oppfattelsen er i dag, vil det være vanskelig i 
praksis å følge et EU-regelverk fremfor Arbeidstilsynets regelverk. Det vil også medføre 
kompleksitet og økt usikkerhet blant dykkere. Arbeidstilsynet er oppfordret av NDF til å vurdere 
en endring til EU praksis i Norge. 
 
Høring – Nye regler for fartøy som blir brukte av opplæringsinstitusjoner, lag eller 
foreninger.  
Vi har blitt invitert til å avgi høringssvar på nye regler for fartøy som blir brukt av lag og 
foreninger. Høringsfrist er 14. mars, og Trond Erik, Bjørnar og Leif vil lage et forslag til 
høringsutkast til FS-møte 2-22.  
Neste møte 
Torsdag 17. februar kl.20-22 på teams. 

mailto:dykking@nif.idrett.no
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