NORSK GROTTEDYKKERFORBUND
Ordinær generalforsamling 30.04.2016

Organisasjons nr.: 990310084
e-post til styret: ngdf@ngdf.no

Styrets årsberetning 2015

Virksomhetens art og hvor den drives, foreningens § 1 Formål:
Norsk Grottedykkerforbund skal jobbe for
• sikker og miljøskapende grottedykkingen i Norge.
• etablering og vedlikehold av linesystemer, samt teknikker for sikker grottedykking ved
hjelp av disse.
• etablering av samarbeid og forståelse av og for sikker grottedykking til medlemmer,
dykkere generelt og samfunnet ellers.
• utforsking av vannfylte grotter samt å dele denne informasjonen med myndigheter,
organisasjoner og samfunnet ellers.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Alle aktiviteter skal bygge på grunnverdier som dykkeglede, fellesskap, helse, sikkerhet,
respekt og ærlighet.

Fortsatt drift
Styrets arbeidsoppgaver har blitt igangsatt og utført innenfor riktig tid og omfang. Norsk
grottedykkerforbund har en aktivitet og økonomi som gir grunnlag for videre god drift i 2016.
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av
årsregnskapet.

Rettvisende bilde
Årsregnskapet 2015 med noter anses å gi utfyllende informasjon om virksomheten gjennom
året, og om forbundets stilling ved årets utgang. Forbundets likviditet er tilfredsstillende.
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Medlemstall:
2010 - 81 stk
2011 - 45 stk
2012 - 45 stk
2013 - 39 stk
2014 - 46 stk
2015 - 61 stk
2016 - 40 stk per 27.04.15 (11 stk er nye medlemmer)
Grafisk fremvisning av medlemsutviklingen:

Medlemstallet stiger hvert år i forbindelse med Plurauka, og det er forventet å opprettholde
fjorårets medlemsantall i 2016, eller en mindre økning.

Styremøter:
Det er fra mai 2015 til mai 2016 avholdt 7 styremøter, og det er behandlet 44 styresaker.
Styremedlemmene har i inneværende periode hatt et godt deltagelsesnivå i de forskjellige
arbeidsgruppene til NGDF, og det er utført mye arbeid i denne sammenheng.
Oppgaver etter styrets årshjul har blitt igangsatt og utført innenfor riktig tid og omfang
Arbeidsgrupper:
NGDF har 4 områder som er organisert som egne arbeidsgrupper. Dette er:
 Gjennomføringen av Plurauka
 Sikkerhet og redning
 Utforskning
 NGDF 10 års jubileum/ Linepila 2016 (gruppen blir oppløst etter jubileumet)
Gruppene drives i hovedsak av medlemmer, men i alle gruppene er styret representert med
minst en person. I 2015 har fordelingen av arbeidsmengden på forskjellige medlemmer vært
noe ujevn, men vurderes som tilfredsstillende.
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Gruppenes arbeid for 2015- 2016 beskrives i vedlagte årsmeldinger:
 Årsmelding fra Plurauka 2015
 Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2015
 Årsmelding fra utforskningskomitéen 2015
 Bladet Linepila 2016 (ikke vedlagt årsberetningen, men er tilgjengelig på GF16)
Linepila 2016 (LP16), som er foreningens viktigeste markering av 10 års jubileumet,
sendes ut sammen med bladet Dykking. LP16 vil også bli lagt ut på ngdf.no i e-utgave
etter noe tid.

Likestilling og likeverd
Selskapet praktiserer likestilling i all den grad det er praktisk mulig og ser positivt på alle
tiltak i denne forbindelse. Det jobbes også for at en god geografisk fordeling over hele landet.
Foreningen er organisasjons uavhengig.

Styret har i 2015-16 bestått av:
Styreleder: Morten Dyrstad
Nestleder: Nils Eldby
Styremedlem: Gjermund Semmen
Styremedlem: Ane Mengshoel
Styremedlem: Robert Staven
Styremedlem: Jon Ottar Runde
Styremedlem: Karoline Høydal
Regnskap: Elen Belseth
Revisor: Finn-Jarle Mathisen
Styrets sammensetning har vært tilfredsstillende for driften i 2015- 16. For å sikre at styret i
den videre driften få god sammensetning har styret gitt valgkomitéen følgende føring.
Det bør rekrutteres fra alle miljøene, ha en geografisk og kjønnsmessig fordeling

Valgkomite 2016:
 Eirik Kjos (leder)
 Morten Reistad
 Tommy S. Johansen
Valgkomitéens arbeid blir presentert av valgkomiteen på Generalforsamlingen.

TOFTE, 24.04.2016

Morten Dyrstad
Styreleder NGDF
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Vedlegg:
 Årsmelding fra Plurauka 2015
 Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2015
 Årsmelding fra utforskningskomitéen 2015
 Årsregnskap 2015
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Vedlegg – NGDF styrets årsberetning 2015

Årsmelding fra Plurauka 2015
ved Ane Mengshoel
I 2014 ble det bestemt at Plurauka skulle arrangeres en uke tidligere enn andre
år, fra fredag i uke 31 til fredag i uke 32. Dette bl.a. for å ta hensyn til
skoleoppstart. Det vil si at Plurauka 2015 ble arrangert 31/7-7/8 med stor
suksess. Det ble registrert omtrent 54 dykkere, 5 ikke-dykkere og 12 barn.
Grunneierne hadde utvidet plassen ved kulpen, så det var blitt bedre plass til å
parkere. De arrangerte også for andre gang Plura-kafe, for både deltakere av
Plurauka og lokale. Foruten dykkeraktivitet i Plura og Litjågå, så ble det også
arrangert tørrgrotting i Setergrotta og felles Paella-kveld.
Plurauka har en positiv utvikling og evalueringene viser at det meste fungerer
godt, og at vi gjør noen forbedringer hvert år.
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Årsmelding fra sikkerhetskomiteen 2015
ved Heidemarie Nordahl

Sikkerhetskomiteen har arbeidet med bevisstgjøring av sikkerheten ved
grottedykking, samt praktiske tiltak for å øke sikkerheten. Det jobbes
kontinuerlig med at dykkernes sikkerheten skal være et tema ved all
grottedykking. Det er avholdt sikkerhetsseminar i Plura og laget regler for
dykking på NGDFs arrangementer. Det har blitt gjort endringer på lina i Plura
for å øke sikkerheten. I 2014/2015 ble redningsmanualen revidert og i 2015 ble
det avholdt en liten redningsøvelse i Plura.
Oppgaver som venter i 2016: Etablering av redningsgruppe og forbedring av
system for dykkeledelse ved NGDF arrangementer.
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Årsmelding fra utforskingskomiteen 2015
ved Robert Staven

Retningslinjene for hvordan utforsking skal håndteres av NGDF ble lagt frem på
generalforsamling i 2015 og vedtatt, og arbeidet med disse er nå avsluttet.
Retningslinjene har blitt prioritert da de er et utgangspunkt for hvordan og
hvilken
informasjon
som
skal
formidles
av
NGDF.
Arbeidet med hvordan NGDF skal formidle informasjon er underveis. En mal for
hvordan informasjonen skal organiseres er på plass, og arbeidet med en
webløsning for presentasjon av denne informasjonen har såvidt startet, men
her gjenstår mye arbeid. Innhenting av informasjon om grotter/gruver blir ikke
prioriteret før webløsningen fungerer akseptabelt, slik at man er sikker på
hvilken informasjons man trenger og format/organisering av denne.
Ellers så har utforskingskomiteen vært engasjert i utforsking av nye grotte i
Røyrvik, forlengelse av lina i Eiteråga og det har blitt kartlagt mer av sideganger
i Plura.
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Resultatregnskap 2015
ved Elen Belseth

***Resultatrapport 2015***

EGENKAPITAL
Bank 5082.05.80173
Kasse
Utestående fordringer
Lagerbeholdning merch
Sum eiendeler

Noter:
132 473
0
-14 030
0
118 443
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INNTEKTER
Foredrag årsmøte 2015
Medlemskont
Inntekter Plura
Salg merch
Diverse
Renterinntekter bank
Sum inntekter

0
16 200
50 104
10 340
398
77 042
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KOSTNADER
Årsmøte 2015
Plura 2015
Merch
Diverse
Jubileumsutgave Linepila
Omkostninger bank
Sum utgifter

Årsresultat 2015

2 200
38 021
9 163
1 974
10 000

5
2
1
6

61 358

15 684

Noter:
1. årsavg. Nettsider (kr. 485,-), iZettle (kr. 1000,-), div utlegg, kr. 10.000,- ifm
Linepila tatt som kostnad i 2015
2. Alle kostnader ifm kjøp av merch er tatt som kostnad da det kun ble
kjøpt tskjorter som ikke vil bli solgt neste år.
3. Kontingent 2016 + utestående Plura 2014 (kr. 770,-) - bet. April 2016, 10.000,ifm Linepila
4. Retur mva iZettle, renter bank
5. Glass, leie lokaler
6. Tatt som kostnad i 2015. Utbet skjer i 2016.

