Referat NGDF Generalforsamling 2013
Trondheim 27.04.2013

Valg av ordstyrer, Morten Dyrstad
Valg av referent, Jan Arild Aaserud
Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll, Robert Staven og Kjersti Bjørkeng Størdal
Antall fremmøtte stemme berettige er 8 stk.
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent uten innsigelser.
Gjennomgang av årsberetning (se vedlegg).

Utforsknings gruppe, orientering av Robert Staven iflg vedlegg. For utforsknings er det ønskelig at
det legges til et avsnitt om at god etikk for tur og villmarksliv følges, det ryddes og søppel fjernes.
«Sikkerhets ansvarlig» korrigeres til «forbundet».

Sikkerhets gruppe, Det er utarbeidet retningslinjer. Gruppen er den tidligere «Redningsgruppen»
som er endret til «sikkerhetsgruppen» og fokuserer på regelverk.

Plura uka 2012.
204 overnattings døgn, en del praktiske funksjoner fungerte ikke tilfredsstillende. Opprydnings
oppgaver ble ikke utført, forslag om å flytte arrangementet ut av styret. Flaske bank ble først
innlevert i november og medførte en uforutsett merkostnad på kr 4300,- og kommentert i
regnskapet.

Regnskap for 2012
Godkjent, med kommentar om uforutsett utgift i Plura kr 4300,-.
Medlems kontingent, styrets forslag er uendret kontingent kr 300,-. Forslag til tiltak for å øke
medlems tallet er diskutert. Ett alternativ er «Registreringsavgift i Plura» for ikke medlemmer for at
det skal lønne seg å være medlem. Styret kommer med forslag til løsning. Medlemstallet er
nedadgående, 27 betalende 2012.

Budsjett 2013
Justere ned utgifter på rekvisita da det fortsatt er lagerbeholdning fra 2012 som vil gi inntekt i 2013.

Valg
På valg, Gunnar Hovland, Øyvind Hegle, Andre Strand
Nye styremedlemmer er Ane Mengshoel , Nils Eldby, Eirik Kjos.
Kasserer:
Elen Belseth gjenvalgt.
Valgkomite:
Andre Strand, Gunnar Hovland , Øyvind Hegle. Dersom det er forslag til kandidater til neste års styre,
send melding til Valgkomiteen.
Nytt styret 2013
Morten Dyrstad (leder), Ane Mengshoel , Gjermund Semmen, Robert Staven, Tom Kristian Valrygg,
Erik Kjos, Nils Eldby.

Innkommende saker
Kompressor i Plura
Kostnader kr 100.000,- årlig ugift kr 12.000 + strøm. Konklusjonen er at Forbundet ikke er et «Plura
forbund» og ønsker ikke å binde opp alle Forbundets midler i dette. Forslaget ble enstemmig
nedstemt.

Sikkerhets gruppens retningslinjer
Forslaget til retningslinjer ligger vedlagt.
Alle tre forslag fra Sikkerhetsgruppen er forkastet, nytt forslag basert på forslag nr 1 med følgende
tillegg: Varsling med detaljert dykkeplan til forbundet for dypere dykking senest 14 dager i forkant.
Gjeldende definisjon på dypere dykking for Plurauka er 50 meter.
Oppsummering etter diskusjon på generalforsamlingen 2013:
Dypere dykking på NGDFs arrangementer: All dykking skal skje innenfor den enkeltes sertifiseringer,
erfaring og kompetansenivå.
Dypere dykking som skal gjennomføres på NGDFs arrangementer, skal meldes inn minst 14 dager før
arrangementet. Dykkingen skal meldes inn på meldingsskjema som du finner på forbundets web side
www.ngdf.no
Dersom NGDF finner at dykkingen ikke er innenfor det forsvarlige vil NGDF anbefale at dykkingen ikke
blir gjennomført under et NGDF arrangementet. For systemet Plura er dypere dykking definert til 50
meter. For andre systemer er det ikke satt en spesifikk meter grense.
Forbud mot utforsking under Plurauka
Enstemmig nedstemt, det kom mange argumenter for at dette er fordelaktig.
Arrangement komite for Plurauka
Forslag, Øyvind Hegle, Tommy Johanssen, Bjørn Kristensen.
Hva skal forbundet ha fokus på i femtiden?
• Plurauka arrangeres i regi av forbundet men ved egen arrangements komite.
•

Støtte og prioritere utdanning som er nødvendig for å styrke rekrutteringen.

•

Støtte utforsking prosjektene og legge til rette for formidling av resultater. Dette skaper
aktivitet og interesse.

•

Gi økonomisk støtte til tiltak som gir god aktivitet og formidling til medlemmene.

•

Sørge for at det blir arrangert temapresentasjoner o.l. under Plurauka for å skape aktivitet.
Det er også ønskelig med et redningskurs.

•

Formidle informasjon på nett om kjente grotter, skape aktivitet gjennom formidling.

Dato:

Dato:

Robert Staven

Kjersti Bjørkeng Størdal

Vedlegg:
•

Styrets årsberetning 2013

•

Forslag til regler for dykking på NGDFs arr.

