NORSK GROTTEDYKKERFORBUND
Ordinær generalforsamling 21.04.2022

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

Styrets årsberetning 2021
Ord fra styreleder
Året 2021 har på mange måter vært en fortsettelse av 2020, med liten mulighet til fysiske
møter grunnet restriksjoner og smittevern. Det har vært en liten reduksjon i medlemsmassen,
men det håper vi stiger tilbake når vi kan begynne å møtes igjen.
Webinarer har vært en naturlig del av de siste årene. Vi har fått til webinar med introduksjon
til grottedykking, Jan Risberg om dykking flere dager på rad og Heidemarie Nordahl som
fortalte litt om historikken til NGDF. Det har vært god respons på webinarer og det er noe vi
ønsker å fortsette med i tiden fremover.
I perioden ble det avhold en styrehelg med sosialisering og idemyldring på hytten til Jon
Ottar. Dessverre uten dykking, men med kortere reisevei enn grottedykkemål.
Tidligere styreleder, Ane Mengshoel, var til stede på Redningskonferansen der både
offentlige redningstjenester og frivillige er representert. Erfaringen er at det er viktig å delta
på slike arrangementer for å bygge nettverk og synliggjøre grottedykkerredning for ulike
tjenester man snakker med.
Redningsgruppen har fortsatt sitt arbeid og har et ønske om at de kan begynne fysiske
treningssamlinger snart.
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Virksomhetens art og hvor den drives, foreningens § 1 Formål:
§ 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.
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.
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
2022. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av
årsregnskapet.
Rettvisende bilde
Årsregnskapet 2021 med noter anses å gi utfyllende informasjon om virksomheten gjennom
året, og om forbundets stilling ved årets utgang. Forbundets likviditet er tilfredsstillende.
Medlemstall:
År
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Medlemmer 81
45
45
39
46
61
56
72
Kvinner
19
Menn
53

2018
74
18
46

2019
77
18
59

2021
95
20
75

Medlemsutvikling:
Medlemstallet har nok hatt en liten reduksjon grunnet mindre aktivitet, men fysiske samlinger
og fortsettelse av webinarer håper vi øker medlemstallene igjen.
Styremøter:
Det er fra mai 2021 til april 2022 blitt avholdt 8 styremøter og det er behandlet 34 styresaker i
samme periode. Styremedlemmene har i inneværende periode hatt et godt deltagelsesnivå på
møter og oppgaver etter styrets årshjul har blitt igangsatt og utført innenfor riktig tid og
omfang.
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2021
75
15
60

Arbeidsgrupper:
NGDF har 3 områder som er organisert som egne arbeidsgrupper. Dette er:
• Gjennomføringen av Plurauka (ble kansellert i 2021)
• Sikkerhet og redning
• Utforskning
Gruppene drives i hovedsak av medlemmer, men i alle gruppene er styret representert med
minst en person. I 2021 har fordelingen av arbeidsmengden på forskjellige medlemmer vært
noe ujevn, men vurderes som tilfredsstillende.
Gruppenes arbeid for 2020-2021 beskrives i vedlagte årsmeldinger:
• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2021
• Årsmelding fra utforskningskomitéen 2021
• (Siden Plurauka 2020 ble kansellert, er det heller ingen årsmelding)
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 2019-2020 bestått av:
Styreleder: Mikkel Stokke
Nestleder: Annika Persson
Sikkerhetsleder: Jon Ottar Runde
Styremedlem: Joachim Wille
Styremedlem: Nora Menous-Moland
Styremedlem: Nina Elise Frogg
Styremedlem: Morten Sætrang Håkonsen
Regnskap: Johannes Østensjø
Revisor: Finn-Jarle Mathisen
Styrets sammensetning har vært tilfredsstillende for driften i 2021-2022. For å sikre at styret i
den videre driften får god sammensetning har styret gitt valgkomitéen følgende føring:
Det bør rekrutteres fra alle miljøene, ha en geografisk og kjønnsmessig fordeling.

Valgkomite 2021:
Ane Mengshoel
Alexander Hereng
Hallvard Winterseth
Valgkomitéens arbeid blir presentert av valgkomiteen på Generalforsamlingen.
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Oslo, 11.04.2022

Mikkel Stokke
Styreleder NGDF

Vedlegg:
• Årsmelding fra utforskningskomitéen 2021
• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2021
• Årsregnskap 2021
• Revisorberetning 2021
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Utforskningskomiteen 2021
Komiteen har i 2021 bestått av Ane Mengshoel, Jon Ottar Runde og Robert Staven.
Etter wikiløsning som ble etablert i 2020 har det ikke kommet noen særlig oppdatering der,
og gruppen etterlyser nye, engasjerte medlemmer som kan bidra med grottedatabase.
Av grotteutforskning har det vært noen små prosjekter i 2021, men ikke av stor betydning.

Sikkerhetskomiteen 2021
Sikkerhetskomiteen 2020 har vært ledet av Jon Ottar Runde.
Aktiviteten i sikkerhetskomiteen har vært konsentrert rundt redningsgruppen.
• Vi har holdt flere foredrag på nett med godt oppmøte for medlemmene i gruppa.
• Vi har hatt flere møter i arbeidsgruppen, som jobber med utarbeidelse av
dokumentasjon og prosedyrer.
• Det ble planlagt et fysisk møte, men det ble avlyst p.g.a. få påmeldte.
• Vi planlegger neste sesong å få samles fysisk for felles arbeid med prosedyreverk, og
også forhåpentligvis for øvelser
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Norges Grottedykkerforbund (NGDF)
Årsregnskap 2021

Inntekter
Medlemskontingenter
Salg av merch
Sum inntekter

Noter
16550,00
875,00
17425,00

Kostnader
Vipps gebyrer
Bank gebyrer
Web og Zoom
Porto
Styresamling
Redningsgruppen
Endring varelager merch
Sum kostnader

288,31
36,00
1521,87
24,00
1730,68
4400,00
308,00
8308,86

Årsresultat 2021

9116,14

Egenkapital

2021
2020
138907,42 129483,28
9747,00 10055,00
12800,00
161454,42 139538,28

Bankkonto
Lagerbeholdning merch
Maskestropper merch
Sum eiendeler

1
2
3
4
5

6
7

Noter:
1. Webhotell for ngdf.no og Zoom lisens.
2. Porto gave til foredragsholder.
3. Matutgifter styresamling.
4. Ane Mengshoel deltok på Redningskonferansen 2021 og fikk refundert deltakeravgift.
5. I motsetning til resten av kostnadene er ikke dette en utbetalt kostnad, kun
beregnet endring i verdi av merch.
6. Salgbar merch verdiført til kostpris. Merk at verdi er usikker, særlig når vi
har så lav omsetningshastighet som de siste årene.
7. Maskestroppene falt ved en inkurie ut av merch oversikten i 2020. De ble innkjøpt i 2019 og skulle også
vært ført i eiendeler i 2020. Dette medfører en høyere verdi på merch lageret i 2021 enn 2020 tross ingen
nykjøp, men inntekts/kostnadsfører ikke dette da det ikke har skjedd noen reell endring i eiendeler. Merk at
verdien er særs usikker da det skal mye til før vi får omsatt 160 maskestroppper.
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BankID Signing
Finn-Jarle Lund Mathisen
2022-04-13

Til årsmøtet i Norges Grottedykkerforbund

UTTALELSE TIL AKTIVITETSREGNSKAPET FOR 2021

Jeg har revidert aktivitetsregnskapet for Norges Grottedykkerforbund i henhold til gjeldene
Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Aktivitetsregnskapet for regnskapsåret 2020 viser et overskudd på kr. 9 116,14,-.
Likvider pr. 31.12.2021 er kr.139 907,-. Forbundets totale eiendeler er pr.31.12.2021
kr.161 454, -. Forbundet har ikke gjeld pr 31.12.2021.
Jeg har utført følgende revisjonshandlinger:
Jeg har kontrollert utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og regnskapsestimater, samt
vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Kontrollene er gjort med
bakgrunn reglene om God Revisjonsskikk.
Aktivitetsregnskapet for Plura er avgitt med kr 0,- da arrangementet ikke ble avholdt i 2021
grunnet situasjonen rundt Covid-19.
Det er ikke avdekket noen vesentlige feil eller mangler i regnskapet, men det foreligger
usikkerhet rundt den virkelige verdien av forbundets varelager oppført med kr.22 547,-. Den
eventuelle ukurans som måtte ligge i varelageret anses ikke vesentlig for konkusjonen under.
Jeg mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med god
regnskapsskikk, og at aktivitetsregnskapet kan fastsettes som Norges Grottedykkerforbund
årsregnskap for 2021.

Oslo den 13.4.2022

Finn-Jarle Lund Mathisen
Revisor
(elektronisk signert)
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