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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 37/22 – Godkjenning av protokoll 5-22 
 
Bakgrunn 
Protokoll ble lagt ut i forkant av møtet.   
 
Saksgrunnlag 
Forslag til protokoll fra møte 5-22.   
 
Begrunnelse fra møtet 
Protokollen ble godkjent uten innvendinger.  
 
Vedtak: 
FS godkjenner protokoll fra møte 5-22.      

 
FS-sak 38/22 – Presidentskapets hjørne 
 
Bakgrunn 
Presidentskapet gir en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte. 
Fokusområder vil være møter i NIF, SFF og anleggsmøte i regi av kulturdepartementet.   
 
Saksgrunnlag 
 
Begrunnelse fra møtet 
Presidentskapet vil fremover skriftliggjøring de møtene de stiller på og laste dette opp i teams. Det vil 
frigjøre noe tid på styremøtene, men da stiller alle med bakgrunnsinformasjon i forkant av møtet. Styret 
var enige om at det var en god ide.  
 
Presidentskapet orienterte fra følgende møter – Digitalt ledermøte i NIF, Åpen time med idrettsstyret, 
NIPA, Anleggsmøte i regi av kulturdepartementet, Medlemsmøte i SFF og OL/PL sonderingsmøte.  
 
Vedtak: 
Forbundsstyret tar 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 39/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter 
 
Bakgrunn 
På FS-møte 4/22 ble det vedtatt at vi skal ha kortere økonomioppdatering på digitalemøter, og med et 
fokus på avvik. NDF driftes godt og har en god økonomi.  
 
Vi er ajour med oppdateringen av regnskap med unntak av at vi holder på å ferdigstille regnskapet etter 
EM i undervannsrugby i Stavanger.  
 
Konsekvens/ forankring 
NDFs lov §21 (2) C og FS-sak 25/22.  
 
Saksgrunnlag 

- Prosjektrapport pr. 31.08.2022 
- Resultatrapport pr. 31.08.2022 

 
Begrunnelse fra møtet 
Økonomien i forbundet er god, men som nevnt tidligere er det en del egenandeler som mangler og disse 
vil rette opp en del av de avvikene som er i prosjektregnskapet. Forbundsstyret har satset på aktivitet, 
men vi har også deltatt med flere utøvere på internasjonale mesterskap. Dette har ført til enkelte 
overskridelser av budsjettpostene på konkurranse, og dette er bevisste overskridelser.   
 
Vedtak: 
Forbundsstyret tar redegjørelsen til etterretning.   
 
 
FS-sak 40/22 – Forlag til sammensetning av utvalg 
 
Bakgrunn 
På FS-møte 4/22 ble det vedtatt at mandatene fra forrige periode videreføres, og på møte 5/22 ble det 
oppnevnt utvalg. Utvalget i undervannsrugby var i midlertidig oppnevnt i påvente av å finne en 
lederkandidat.   
 
Administrasjonen foreslår i samarbeid med miljøet et nytt utvalg for undervannsrugby som 
tilfredsstiller kjønnsbalansen, og som har en god spredning i alder.  
 
Konsekvens/ forankring 
NDFs lov § 21 (2) E - Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra dykketinget eller som styret 
finner påkrevd, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
 
Saksgrunnlag 

- Forslag til utvalg i undervannsrugby 
 
Vedtak: 
Forbundsstyret oppnevner følgende utvalg for undervannsrugby:  
Leder: Bjarte Lyssand. Medlemmer: Lisbeth Haugsvær, Gunhild Litlabø, Elisabeth Ose, Otto Skåre.   
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FS-sak 41/22 – Ubetalte medlemskontingent 
 
Bakgrunn 
Norges Dykkeforbund har fire medlemsklubber som ikke har betalt medlemskontingent i 2019, 2020 
og i 2021. Administrasjonen har sendt gjentatte påminnelser, purringer og prøvd å komme i kontakt 
med ledere i disse klubben. Vi har henvendt oss til de registrerte kontaktpersonene i klubbene uten hell.  
 
Utover de nevnte klubbene er det klubber som skylder medlemskontingent i 2021, og vi bruker en del 
tid og ressurser på å purre opp disse klubbene.  
 
Konsekvens/ forankring 
NDFs lov § 4 Medlemskap, kontingent og avgifter  
(5) Forbundsstyret kan frata klubber medlemskapet i NDF dersom laget skylder kontingent eller avgift, 
ikke overholder NIFs eller NDF`s regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder 
sine medlemsforpliktelser. 
 
Saksgrunnlag 
 
Begrunnelse fra møtet 
Det ble diskutert retningslinjer og hvilke muligheter vi har. Det er ønskelig at administrasjonen lager en 
plan for videre prosess og følger opp disse klubbene en siste gang. Purring av utestående fakturaer er 
tidskrevende og tid som gjerne skulle vært benyttet på andre oppgaver. Styret ber administrasjonen lage 
en sak for oppfølging på neste styremøte.  
 
Vedtak: 
Forbundsstyret ber administrasjonen lage en oversikt over klubber med ubetalte medlemskontingenter, 
og følge opp disse klubbene fram til neste FS-møte.  
 
FS-sak 42/22 – Uttak til internasjonale mesterskap 
 
Bakgrunn 
I dag er det kun undervannsfoto som har konkrete rettlingslinjer for uttak til landslag. I de andre 
individuelle idrettene har uttaket blitt basert på svært forskjellige kriterier opp gjennom årene. Uten 
konkrete uttaksregler basert på resultater, vil det alltid være vanskelig å holde uttaket nøytralt og 
upartisk. I tillegg fører det til at uttak skjer for tett opp mot påmeldingsfristen til de internasjonale 
mesterskapene. Dette skaper uforutsigbarhet og dårlige planleggingsmuligheter for utøverne, samt 
administrasjonen. Felles uttaksregler som er like for alle individuelle idrettsgrener i forbundet, vil skape 
forutsigbarhet for både utøvere og administrasjonen. Det vil føre til bedre muligheter for å skaffe 
sponsorer, og finne billigere reiseruter i god tid. 
 
I år trakk en andel av utøverne seg fra NM i apnea i sjø og NM i undervannsjakt, for å heller satse på 
internasjonale mesterskap (VM i apnea og Nordisk i UV-jakt). Ved å basere landslagsuttaket på 
resultater fra NM, må alle norske utøvere som ønsker å satse på et høyere nivå delta på NM. Dette vil 
både heve nivået og øke deltakelsen i Norgesmesterskap.  
 
Saksgrunnlag 
 
Konsekvens/ forankring 
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Forbundsstyret vedtar regler i de ulike idrettsgrenene vi har, og regelverk knyttet til uttak er innenfor 
forbundsstyrets mandat.  
 
Begrunnelse fra møtet 
Styret støtter forslaget om at det vedtas regler for uttak til internasjonale mesterskap.  
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtar at uttak til landslag i individuelle og par idretter skal baseres på resultater fra de 
to siste Norgesmesterskap før uttak. 
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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 FS» holdes løpende oppdatert av samtlige i styret.    
 
Antidoping Norge – Samtykke for mindreårige utøvere 
Antidoping Norge har definert landslagene i undervannsrugby som toppidrett, og vi må da følge et 
strengere regelverk for disse utøverne. Fra og med 1. oktober skal alle utøvere som skal delta på 
trening, aktiviteter og konkurranser med seniorlagene i undervannsrugby ha levert samtykke for 
mindreårige utøvere. Det vil si at foreldrene må samtykke i at utøvere som er under 18 år kan 
dopingtestes. Utøvere som ikke leverer samtykkeskjema, er ikke tilgjengelige for uttak til treninger 
eller kamper. Se mer informasjon her - Samtykke | Antidoping Norge 
 
Fra møtet - Pr. 29. september så har vi en utøver på damelandslaget som må levere samtykke. Styret 
ønsker at foreldre på juniorlagene i undervannsrugby informeres tidlig slik at signering av samtykke 
ikke kommer overraskende på. Ingen utøvere under 18 år kan tas ut til samling eller konkurranse før 
samtykke er signert.  
 
Strømstøtte til idretten 
Vi står sammen med norsk idrett i arbeidet med en bedre strømstøtteordning for norsk idrett. NDF har 
informert våre klubber i sosiale kanaler og ved nyhetsbrev slik at de som ønsker kan søke på ordningen. 
Vi fortsetter dette arbeidet når nye perioder åpner. Totalt søkte 10 dykkeklubber om strømstøtte for 
perioden april til juni 2022. Data er tilgjengelige på Lotteritilsynet sine nettsider.  
 
Idrettsgallaen 2023 
Norsk idretts hederskveld arrangeres på Hamar den 7. januar 2023. På idrettsgallaen skal lag- og 
individuelle prestasjoner hedres i tillegg til forbilder og ildsjeler. NDF har anledning til å nominere 
utøvere og lag som har hatt gode nok prestasjoner i 2022. Frist for nomineringen er 24. oktober for 
idretter som ikke har mesterskap fram til årsskifte.  
 
Fra møtet – Administrasjonen sender inn nominering av damelandslaget i undervannsrugby basert på 
prestasjonen fra EM i undervannsrugby 2022.  
 
Informasjon fra valgkomiteen i Norges Idrettsforbund 
Valgkomiteen i Norges Idrettsforbund har satt i gang sitt arbeid med å innstille til et nytt styre på 
Idrettstinget i 2023. I teams finner dere status og prosessen videre fram til innstillingen foreligger en 
måned før idrettstinget.  
 
Oppdatert årshjul for styret 
På grunn av et større mesterskap i Aquarama er NM i apnea i basseng flyttet fra 24. – 26 til 17. – 19. 
mars. Vi ønsker dermed at styremøtet også flyttes en uke fram. Noen som har innsigelser til endringen 
av dato i mars 2023?  
 
Fra møtet – Ingen innsigelser og møtet flyttes en uke.  
 
Neste møte 
10. november kl.2000- 2200 på teams 

https://www.antidoping.no/regler/samtykke

	Habilitetsgjennomgang
	FS-sak 37/22 – Godkjenning av protokoll 5-22
	FS-sak 38/22 – Presidentskapets hjørne
	FS-sak 39/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter
	FS-sak 40/22 – Forlag til sammensetning av utvalg
	FS-sak 41/22 – Ubetalte medlemskontingent
	FS-sak 42/22 – Uttak til internasjonale mesterskap
	ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

