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Styrets årsberetning 2022 

 
 

 
 
Ord fra styreleder 
 
Året 2022 har vært etterdønninger fra covid og med tidenes laveste medlemstall. Det har 
begynt å ta seg opp og det har vært arrangert en dykkehelg i Långban. Det ble satt opp en tur 
til Tuna Hästberg, men ble avlyst pga for få påmeldte. Satt i perspektiv i de siste årene, er det 
fint at vi har begynt å kunne møtes igjen og det begynner å ta seg opp med påmeldinger til 
treff i 2023 i Sagelva. 
 
Med webinarer hadde vi mange planer, men det ble bare et foredrag om Sagelva, Bjurälven 
og Hattfjelldal. 
 
Fokuset i 2022 har vært aktivitet, og der føler vi at ballen har begynt å rulle. 
 
Kommunikasjon ut mot medlemmene er også noe vi har fokusert på, nytt av året var 
nyhetsbrev der informasjon om hva som skjer fremover ble annonsert. 
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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 
2023. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 
årsregnskapet. 
 
Rettvisende bilde 
Årsregnskapet 2022 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 2018 2019 2021 2021 2022 
Medlemmer 81 45 45 39 46 61 56 72 74 77 95 75 37 
Kvinner        19 18 18 20 15 5 
Menn        53 46 59 75 60 32 

 
 
Medlemsutvikling: 
Det var få betalende medlemmer i 2022, men vi håper det tar seg opp med aktivitet fremover. 
 
Styremøter: 
Det er fra april 2022 til mars 2023 blitt avholdt 7 styremøter og det er behandlet 51 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. 
 



 
 

Side 3                                                                                                                   NGDF – Styrets årsberetning 2021 
 

Arbeidsgrupper: 
NGDF har 3 områder som er organisert som egne arbeidsgrupper. Dette er:  

• Aktivitetsgruppen 
• Sikkerhet og redning 
• Utforskning 

 
Gruppene drives i hovedsak av medlemmer, men i alle gruppene er styret representert med 
minst en person. I 2022 har fordelingen av arbeidsmengden på forskjellige medlemmer vært 
noe ujevn, men vurderes som tilfredsstillende.  
 
Gruppenes arbeid for 2022-2023 beskrives i vedlagte årsmeldinger: 

• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2022 
• Årsmelding fra aktivitetsgruppen 2022 

 
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 2022-2023 bestått av: 
Styreleder: Mikkel Stokke 
Nestleder: Annika Persson 
Sikkerhetsleder: Jon Ottar Runde 
Styremedlem: Målfrid Hoaas 
Styremedlem: Morten Sætrang Håkonsen 
Styremedlem: Nora Menous-Moland 
Styremedlem: Joachim Ville 
 
Regnskap: Johannes Østensjø  
Revisor: Finn-Jarle Mathisen  
 
Styrets sammensetning har vært tilfredsstillende for driften i 2022-2023. 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 2022: 
 Ane Mengshoel 
 Nina E. Frogg 

Hallvard Winterseth 
 

Valgkomitéens arbeid blir presentert av valgkomiteen på Generalforsamlingen. 
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Oslo, 20.03.2023 
 
Mikkel Stokke   
Styreleder NGDF   
 
 
Vedlegg: 

• Årsmelding fra aktivitetskomiteen 2022 
• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2022 
• Årsregnskap 2022 
• Revisorberetning 2022 
• Budsjett 2023 
• Valgkomiteens innstilling 

 
Aktivitetskomiteen 2022 
 
Komiteen har i 2021 bestått av Nora Menous-Moland og Joachim Wille fra styret og Andreas 
Aleksander Pohl-Larsen. 
 
Det er et mål å øke aktivitetsnivået og legge til rette for grottedykking i Norge. Komiteen 
planla to turer høsten 2022; en tur til Långban 23. – 25. september og en tur til Tuna-Hästberg 
11. – 13. november. Turen til Långban ble godt mottatt og den ble nesten fullbooket på tross 
av at den ble annonsert først i august. Turen til Tuna-Hästberg måtte dessverre avlyses på 
grunn av få påmeldte. Dette tror vi henger sammen med at DUK arrangerte tur til Tuna-
Hästberg bare to uker etter NGDF sin tur, men var tidligere ute med å annonsere turen. Det 
var nok et for stor overlapp i aktuelle deltakere fra DUK og NGDF til at det var rom for to 
turer med så kort mellomrom.  
 
Utover dette har aktivitetskomiteen planlagt en tur til Långban 3. – 5. mars 2023. Turen ble 
fullbooket allerede tre dager etter at påmeldingen ble åpnet. Det er tydelig at det er interesse 
for gruvedykking og sammenkomster i regi av forbundet blant medlemmene, så vi vil 
fortsette å arrangere slike turer fremover. 
 
Ellers har vi i 2022 jobbet med å få til et grottedykkertreff i Sagelva i Sjøvegan den 20. – 24. 
september 2023. Arctic Cavediving Expedition, som består av Morten Dyrstad, Fredrik 
Johansson og Jon Ottar Runde,  har i en årrekke utforsket og kartlagt grottene i Sagelva og 
lagt et linesystem på over 1000 meter der. De har undersøkt mulighetene for et 
grottedykketreff der og vi jobber med å realisere dette. Treffe er annonsert og det er allerede 
bra med interesse for treffet.  
 
Vi har tatt i bruk deltager.no for påmeldingene til forbundet sine aktiviteter. Dette for å lette 
administrasjon av påmelding til aktivitetene våre og for å ha en ensartet og gjenkjennelig 
påmelding for medlemmene. Komiteen mener dette har fungert brukbart.   
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Sikkerhetskomiteen/Redningsgruppa 2022 
 
Sikkerhetskomiteen 2022 har vært ledet av Jon Ottar Runde 
 

• I år har det dessverre ikke blitt gjort veldig mye arbeid i denne gruppa.  
• Det er planlagt en redningsøvelse i forbindelse med Sagelva-turen i september 
• Det er informert om redningskurs i Plura i år, for de som har anledning 
• Vi har hatt noen oppfølgingsmøter rundt prosedyrer, men arbeidet som ble oppstartet i 

2021 har ikke blitt følgt godt nok opp 
• Vi håper at vi kan finne noen med tid og energi til å ta mere tak i dette utover og i 

neste år 
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Inntekter Noter
Medlemskontingenter 15 000,00 1
Innbetaling deltakeravgifter * 2
Salg av merch 2 000,00
Sum inntekter 17 000,00

Kostnader
Diverse gebyrer, Vipps, bank, deltaker.no etc. 4 000,00
Web og Zoom 4 000,00
Merch 0,00 3
Styresamling 5 000,00
Søkbare midler for medlemmer 10 000,00
NGDF Treff (Sagelva 2023) 10 000,00
Utgifter turer * 2
Endring varelager merch 2 000,00
Sum kostnader 35 000,00

Budsjettert årsresultat 2023 -18 000,00 4

Noter:
1. 50 betalende medlemmer, få medlemmer i fjor men håper aktiviteten tar seg 
opp i år. 
2. Inntekter/utgifter til turer er foreløpig ikke helt avklart, men disse postene 
skal så langt som mulig balansere og ikke ha noen stor effekt på resultatet.

3. Ny merch blir kun kjøpt hvis man regner med å omsette den i løpet av året. 

4. Forbundet har godt med sparemidler tilgjengelig (høyere inntekter enn 
kostnader under covidårene). Budsjettering med et underskudd er dermed ikke 
et problem hvis kostnadene kommer forbundets formål til gode. 

Norges Grottedykkerforbund (NGDF)

Budsjett 2023



 
 

Side 9                                                                                                                   NGDF – Styrets årsberetning 2021 
 

Innstilling styret 2023/2024  

Valgkomiteen for 2022/2023 har bestått av Ane Mengshoel (leder), Hallvard Winterseth og Nina Elise 
Frogg.  

Valgkomiteen begynte sitt arbeid i starten av februar og har jobbet strukturert og effektivt fram til 
starten av mars. Vi sendte først ut en e-post til styret der vi fortalte litt om hvordan vårt arbeid ville 
foregå. Deretter snakket vi individuelt med alle i styret for å kartlegge hvordan styrearbeidet har 
fungert, hvilke eventuelle utfordringer styret har stått overfor og hvilke ønsker styret har for det videre 
arbeidet. Vi hadde planer om å delta på et styremøte, men siden vi snakket med alle individuelt i 
forkant, så hverken vi eller styret behov for at vi deltok. For å finne nye kandidater har vi brukt 
Facebook, spurt eksisterende styremedlemmer og brukt vårt nettverk (og nettverket til nettverket vårt).  

Valgkomiteen har tenkt bredde når styret skal settes sammen, mtp kjønn, bosted, faglig kompetanse 
etc. I tillegg har vi vurdert miksen av erfarne NGDF styremedlemmer opp mot antall nye 
styremedlemmer. Til tross for at vi mener at engasjement trumfer det meste av disse kriteriene, mener 
vi at vi har fått en god styremmiks ifht bosted, kjønn, bakgrunn, miljø og erfaring. Valgkomiteen 
diskuterer fritt og åpent internt, men ikke eksternt, og innspill vi har fått fra andre blir kun delt blant 
valgkomiteens medlemmer.  

NGDFs vedtekter sier:  

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."  

Kilde: http://ngdf.no/wp-content/uploads/2018/07/NGDF_vedtekter-endret-21-04-18.pdf  

Siden én person har valgt å gå ut av styret etter ett år, er én av styremedlemmene på valg kun for ett 
år. I tillegg har vi hatt en intern rotasjon, slik at leder velges for ett år. Dette gjør at vi opprettholder 
intensjonen bak vedtektene om at kun halvparten av styret er på valg, og at leder og nestleder er på 
valg annenhvert år.  

Valgkomiteens innstilling for 2023:  

Et gjennomgående tema blant styrets medlemmer fra 2022 har vært et ønske om mer struktur og mer 
aktivitet for å drive miljøskapende arbeid. Dette er blitt tillagt stor vekt i vårt arbeid med å sette 
sammen et godt styre.  

Leder (rotert fra styremedlem, velges for ett år) - Målfrid Hoaas: Målfrid har gjort godt inntrykk på 
alle i styret med sitt engasjement dette året. Hun har gode tanker om videre arbeid med NGDF og kan 
sørge for struktur i styrearbeidet. Hun er en aktiv dykker og er opptatt av å få opp aktiviteten i NGDF.  

Nestleder (ny, velges for to år) - Terje Sletnes: Terje begynte sin dykkerkarriere i 2010 og etter en 
intensiv start ble han sertifisert teknisk og rebreatherdykker i 2013/14. Vrakdykking, gjerne som 
lysmann for fotograf, har i mange år stått i fokus. I de siste årene har han utvidet dykkingen med 
grotte- og gruvedykking. Han er inkluderende overfor nye dykkere og er ofte den som tar initiativ til 
dykking. Han er flink til å dra i gang og få med folk på tur. Terje er utdannet filosof fra Universitetet i 
Bergen og jobber i dag som direktør for analyse og politikk i NHO-systemet. Han har bred erfaring fra 
styrearbeid, både i nærings- og organisasjonslivet. Terje bor i Lier, Drammen.  
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Styremedlem (nytt, velges for to år) - Anja Kristin Bakken: Anja er en grottedykker som ble lei av 
å sitte igjen på overflaten når de andre svømte inn i grottene. Etter en lang dykkepause tok hun opp 
dykking igjen i 2019, og ble forelska ved første cavern-dykk. Etter det har det blitt flere grotteturer, bl.a 
til Mexico. Hun er samfunnsviter av utdanning, og jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver ved 
Hovedredningssentralen på Sola.  

Selv om hun er fersk som grottedykker er hun motivert til å bidra i NGDF på bakgrunn av hennes 
samlede erfaring og interesse.  

Styremedlem (nytt, velges for to år) - Kari Gullichsen: Kari er en ivrig dykker i 
Trondheimsområdet, og jobber som senior kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet. Hun har 
tidligere jobbet med forskningsformidling, presse og krisekommunikasjon og har mye styreerfaring fra 
frivillige organisasjoner. Hun liker seg både på sportsdykk og tech-dykk, og synes grotter er de 
vakreste omgivelsene å dykke i. Hun har dykket i grotter i flere år, og kom nylig hjem fra Spania med 
C2 (full cave) sertifikat.  

Sikkerhetsleder (på gjenvalg for to år) - Jon Ottar Runde. Styremedlem (ikke på valg) - Morten 
Sætrang Håkonsen. Styremedlem (på gjenvalg for ett år) - Annika Persson. Oppsummert:  

Verv  Styret 2022  Styret 2023  På valg 2024  
Styreleder  Mikkel Stokke  Målfrid Hoaas  Ja  
Nestleder  Annika Persson  Terje Sletnes  Nei  
Sikkerhetsleder  Jon Ottar Runde  Jon Ottar Runde  Nei  
Styremedlem  Målfrid Hoaas  Annika Persson  Ja  
Styremedlem  Morten Sætrang Håkonsen  Morten Sætrang Håkonsen  Ja  
Styremedlem  Nora Menous-Moland  Anja Kristin Bakken  Nei  
Styremedlem  Joachim Wille  Kari Støre Gullichsen  Nei  

Johannes Østensjø har vært kasserer uten å være styremedlem. Det har fungert bra, og han har sagt 
ja til å fortsette med dette. Mikkel, Joachim og Nora går ut av styret, og valgkomiteen vil takke de for 
innsatsen de har gjort i styret over flere år!  

Det er ikke nødvendigvis valgkomiteens ansvar å finne kandidater til valgkomiteen, men om årsmøtet 
ønsker, så stiller alle til gjenvalg for enda et år.  

Mvh valgkomiteen ved Nina, Hallvard og Ane 05.03.2023  

 


