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§ 1 Formål
Norsk Grottedykkerforbund skal jobbe for
•

sikker og miljøskapende grottedykking 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.

•

jobbe for tilgjengeliggjøring av redningskompetanse for redning i vannfylte grotter.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Alle aktiviteter skal bygge på grunnverdier som dykkeglede, fellesskap, helse, sikkerhet, respekt
og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
Norsk Grottedykkerforbund er en frittstående organisasjon.

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer Norsk Grottedykkerforbunds lover og bestemmelser kan bli tatt opp som
medlem.
Medlemskap i forbundet er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
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§ 4 Arbeidsgrupper
Styret kan opprette permanente eller midlertidige arbeidsgrupper som skal arbeide med NGDFs
oppgaver. Arbeidsgruppenes leder utpekes av styret. Arbeidsgruppene får sitt mandat av styret
og rapporterer til styret.

§ 5 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Norsk Grottedykkerforbund
aktivitetstilbud.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i forbundet.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til forbundets tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, som påføres vedkommende i
utførelsen av vervet.

§ 8 Årsmøtet
Norsk Grottedykkerforbunds øverste organ er årsmøtet som holdes årlig.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved
kunngjøring i pressen, eventuelt på forbundets internettside. Forslag som skal behandles på
årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for
medlemmene senest en uke før årsmøtet.
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Alle medlemmer av Norsk Grottedykkerforbund har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere
andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig dersom det møter et antall medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig kan det innkalles
til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort
sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det,
ved godkjenning av saklisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av forbundet.

§ 10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle Norsk Grottedykkerforbunds årsmelding, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.
5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta forbundets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) Nestleder
c) 5 Styremedlemmer
d) 1 revisor
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.
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Alle styremedlemmene velges for 2 år. Det ene året velges Leder og 2 styremedlemmer, det
andre året velges Nestleder og 3 styremedlemmer. Dette for å sikre kontinuitet i forbundets
arbeid.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger forslag eller det fremmes krav om det.
Ved valg kan det bare stemmes over på forhånd foreslåtte kandidater.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i forbundet innkalles av forbundets styre med minst 14 dagers varsel
etter:
a) Vedtak på årsmøte i forbundet.
b) Vedtak i styret i forbundet.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av forbundets medlemmer.

§ 13 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Norsk
Grottedykkerforbund etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte
stemmer.

§ 14 Oppløsning
Oppløsning av Norsk Grottedykkerforbund kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets eiendeler organisasjoner
eller mennesker som ønsker å videreføre Norsk Grottedykkerforbunds formålsparagraf. Dette
avgjøres av årsmøtet.
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