Protokoll fra Stiftelsesmøte i Norsk Grottedykkeforbund.

Tid: 12.09.2006 kl 18.00
Sted: Akersgata 73 B i Oslo
Tilstede: Tommy S. Johansen, Heidemarie Nordahl, Jan Arild Aaserud, Sigurd Bowitz, Roy
B. Fagermoen, Odd Iver Rånes, Vebjørn Karlsen.

Konstituering:
Vebjørn Karlsen ble valgt til møteleder, og til å signere protokollen sammen med Heidemarie
Nordahl.
1. Stiftelse
Det var enighet om at det er behov for en organisasjon som kan samle de ulike
grottedykkermiljøene i Norge, og ivareta grottedykkeres interesse.
Det ble besluttet å stifte en frittstående interesseorganisasjon for grottedykkere med følgende
formål:
•
•
•
•

sikker og miljøskapende grottedykkingen i Norge.
å etablere og vedlikeholde linesystemer, samt teknikker for sikker grottedykking ved
hjelp av disse
å etablere tettere samarbeid og bedre forståelse av sikker grottedykking til
medlemmer, dykkere generelt og samfunnet ellers
å utforske vannfylte grotter 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.
Alle som respektere forbundets regler kan være medlem.
2. Navn
Det ble besluttet at organisasjonens navn skal vær Norsk Grottedykker Forbund. Navnet er
selvforklarende og enkelt.
3. Vedtekter
Det ble vedtatt vedtekter basert på NIF s standard vedtekter, med forbundets formål
implementert. Vedtektene er vedlagt.
4. Valg av styret
Det ble valgt et interimsstyre som skal sitte frem til første generalforsamling.
Styreleder: Heidemarie Nordahl
Nestleder: Sigurd Bowitz

Styremedlemmer: Tommy S. Johansen, Roy B. Fagermoen, Vebjørn Karlsen, Odd Iver
Rånes, Jan Arild Aaserud.
5. Generalforsamling
Det ble besluttet at første generalforsamling skal avholdes i løpet av våren 2007.
6. Økonomi
Medlemskontigenten ble besluttet å være 200 kr pr år. Det skal i tillegg arbeides med å skaffe
sponsorer.
7. Samarbeidspartnere.
NGDF vil søke å innlede samarbeide med organisasjoner og myndigheter det er naturlig å
samarbeide med.
8. Arbeidsgrupper
Det ble besluttet å igangsette tre faste arbeidsgrupper/utvalg. Gruppene skal arbeide med
sikkerhet, redning og utforskning. Styrets medlemmer vil delta i de ulike arbeidsgruppene og
være ansvarlig for at arbeidet kommer i gang, samt å knytte til seg personer som kan/ønsker å
bistå med arbeidet
Sikkerhet: Sigurd Bowitz, Odd Iver Rånes, Jan Arild Aaserud
Redning: Vebjørn Karlsen, Heidemarie Nordahl
Utforskning: Tommy Johansen, Roy Fagereng
9. Arbeid opp mot myndighetene
Unngå dykkerforbud
Det er fortsatt midlertidig dykkerforbud i Rana. NGDF tar kontakt med politimesteren, og vil
arbeide for at det midlertidige dykkerforbudet ikke blir varig.
Frivillig redningstjeneste
Det skal arbeides med å utvikle en grottedykkerredningstjeneste som skal bli en del av den
frivillige redningstjenesten i Norge. NGDF tar kontakt med relevante myndigheter.
10. Nettside
Det ble igangsatt arbeid med å etablere en nettside.
11. Det videre arbeid
Gruppene starter opp umiddelbart.
Det skal lages en pressemelding om at forbundet er stiftet
Det skal tas den nødvendige kontakt med myndigheter jfr post 9.
Forbundet skal presentere seg på grottedykker
Det skal arbeide med å utvikle forbundet frem mot første generalforsamling våren 2007.

Møtet ble avsluttt kl 2130.
Heidemarie Nordahl

Vebjørn Karlsen

