Protokoll fra ordinær generalforsamling i NGDF:
Tid. 02.05.2009 kl 16.00
Sted: Sintef i Trondheim
1.Konstituering
Valg av ordstyrer
Heidemarie Nordahl ble valgt til ordstyrer
Valg av referent
Odd Iver Rånes ble valgt til referent
Valg av to medlemmer til underskrive protokoll
Kjersti Bjørkeng og Hallgeir Revhaug ble valgt til å underskrive protokoll.
Registrering av stemmeberettigede
Det møtte 13 stemmeberettigede.
2.Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Styrets beretning
Interimsstyret beretning ble opplest. Styrets beretning ble godkjent med følgende korreksjoner
og merknader:
Økonomi og Drift:
Forbundets overskudd ble korrigert til kr 3.727.
Redningsgruppa:
NGDF fikk avslag på søknad om opptak i Frivillige Organisasjoners Rednings Forum (FORF)
bla. med bakgrunn i at FORF ikke anser NGDF som aktuell i en redningsaksjon – kun ved søk
etter omkommene. Redningsøvelse planlagt i 2009 utsettes inntil videre. NGDF jobber videre
med en ny søknad.
4. Regnskap revisjon
Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått:
Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

5. Handlingsplan og Budsjett for 2009 – kontingent 2010 - satsningsområder
Styrets forslag til handlingsplan og budsjett ble gjennomgått
Følgende punkter skal medtas i handlingsplanen:
Nye rutiner for verving av medlemmer. Det skal lages infoskriv som sendes til nye norske
grottedykkere sertifisert i inn og utland.
Plura treff. NGDF påtar seg å organisere Pluratreff etter at Terje Arntzberg har flyttet. Styret
ved Tommy Johansen tar kontakt med grunneier for å inngå avtale om bruk av området.
NGDF tar ansvar for logistikk som kompressor, strøm, toalett mv.
Budsjettet ble godkjent med følgende endringer:
Redningsøvelsen:
Prosjektstøtte ble redusert med 10.000,-. Utgift til redningsøvelse ble redusert med 10.000.
Redningsgruppe ble innvilget en generell bevilgning på 2.000,-.
Utgifter til generalforsamling ble økt til 5000,Det budsjetteres med ett overskudd på kr 9.000,6.Valg
Valgkomiteen v/ Eirik Kjos fremla sin innstilling
Det var ingen motforslag:
Følgende ble valgt:
Fire styremedlemmer for 2 år
Siri Skar, Tommy S. Johansen, Sigurd Bowitz og Odd Iver Rånes
To revisorer
Elen Belset og Finn Jarle Mathiesen
Tre medlemmer til valgkomiteen
Jan Arild Åserud, Eirik Kjos og Roy B. Fagermoen
7. Innkommene saker:
Det er kommet ett forslag til ny dykkerforskrift. NGDF vil i samarbeid med NDF, PADI,
GUE og IANTD inngi et høringssvar.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 1730.

Sign
Kjersti Bjørkeng

Sign:
Hallgeir Revhaug

