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1 STYRETS ARBEID 
Styrets sammensetning 2020: 

Leder:  Frank Robert Minde 

Nestleder/kasserer:  Caroline Christiansen 

Båtkoordinator:  Øyvind Fremstad 

Klubbhusansvarlig:  Pål Martin Nagelsen 

Sikkerhetskoordinator: Georg Dimcevski 

Kompressoransvarlig:  Erik Arne Knudsen 

 

Det har vært gjennomført 11 styremøter i 2020. 

2020 startet bra med flere nye medlemmer og høy aktivitet, og styret satte som mål å gjennomføre 
4–5 helgeturer i løpet av året. Som alle vet, gikk alle normale planer i grus på grunn av 
covid-19-pandemien, som førte til nasjonal nedstenging fra 12. mars. Dette var dagen før vår 
planlagte Stord-tur, som derfor måtte avlyses. 

Det har vært krevende å følge med på og sette seg inn i en hver tid gjeldende korona-regelverk, og 
både styret og medlemmer har nok kjent på en del frustrasjon over dette. Vi har måtte forholde oss 
både til nasjonale og lokale retningslinjer, og hatt to perioder med totalforbud mot organisert idrett. 
Med unntak av nedstenging i mars–april og november, har vi heldigvis kunnet gjennomføre stort sett 
alle termindykk, men med begrenset kapasitet for å sikre at avstandskrav kan holdes.  

Styret ønsker å takke alle medlemmer for tålmodigheten i denne situasjonen. 

Arbeidet med å oppdatere klubbens websider startet allerede i januar, og pandemien gjorde at 
webansvarlig fikk en del ekstra fritid til å kunne fullføre oppgraderingen og lansere nye nettsider i mai. 

Det har stort sett fungert bra med pålogging og påmelding til dykk, som er det de fleste medlemmene 
bruker nettsiden til.  

Siden det har vært begrensede muligheter for sosiale aktiviteter i 2020, har styrets fokus vært på 
arbeid med nettside, oppgradering/vedlikehold av båt og maling/rydding av klubbhus. 

2 SIKKERHET 
Det har ikke vært registrert alvorlige dykkerelaterte hendelser eller uhell i 2020.  

Det har vært rapportert noen få uønskede hendelser, som har blitt fulgt opp fortløpende på 
styremøtene og tiltak er iverksatt det det er nødvendig.  

Vi antar få registrerte avvik henger sammen med redusert aktivitet.  

Klubbens internkontrollsystem har ikke vært gjennom noen større revisjon i 2020. Styret anbefaler at 
dette følges opp i 2021.    
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3 MEDLEMMER 
Klubben har hatt en positiv medlemsutvikling, til tross for redusert aktivitet. Dette henger kanskje 
sammen med at mange har fått mer fritid og at dykking har vært en aktivitet man kan holde på med 
uten stor smitterisiko. Økning i medlemsmassen er både nye medlemmer og returnerende 
medlemmer. Ved utgangen av året var vi 63 medlemmer mot 47 på samme tid i 2019.  

 

4 TERMINTURER OG DYKKEAKTIVITET 
Vi har ikke ført statistikk over antall terminturer kjørt i 2020, på grunn av koronanedstenging og at noe 
data gikk tapt under overgang til nye nettsider. En god del turer, spesielt i nattdykksesongen, har vært 
fullbooket, så det har absolutt vært bra aktivitet til tross for begrensninger. Kanskje pandemien har 
vært positiv for dykkesportens del? 

Vi ser også at privat lån av båt har økt kraftig, taket være den motoriserte gjengen i klubben, som låner 
båten til private turer. Så dykkeaktivitet har det absolutt vært i 2020! 

 

5 TEMATURER 
På grunn av pandemien ble det ikke satt opp noen tematurer i 2020, siden vi ikke kunne åpnet opp for 
så mange deltakere. Diversnight ble avlyst pga lokalt forbud mot organisert aktivitet etter en 
smitteobblomstring i oktober–november. 
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7 HELGETURER 
Den årlige Herdla-turen gikk som vanlig i starten av februar, fullbooket med 16 deltagere. 

Stord-tur var planlagt 13.–15. mars, men vi valgte å avlyse på grunn av korona-situasjonen. Noen av 
de påmeldte valgte å reise i privat regi i stedet. 

8 ØKONOMI  
Klubben har hatt god økonomi i 2020. Det er i hovedsak tre poster som trekker opp resultatet. 

1. Dugnadsmidler og spillemidler fra NDF: Totalt har vi fått 37 800 i dugnadsmidler og gave fra 
NDF, noe som er en økning fra 2019. Kr 16 000,- ble utbetalt i januar for ryddeaksjonen vi 
gjennomførte i Vikavågen i 2019, pluss at vi fikk en god del fikk for spøkelsesredskaper som 
ble rapportert inn på slutten av året 2019. Vi fikk også utbetalt 32 032,- fra NDF i spillemidler 
for kompressoren vi kjøpte i 2019.  

2. Forsikringsutbetaling: Vi mottok kr 46 760,- ifm. fuktskade på klubbhus. 
3. Medlemmer: 16 flere medlemmer enn i 2019 gav oss 26 100,- kr mer i inntekter 

 

Gjeld 

Klubben hadde ved utgangen av året kr 779 322,48 i gjeld. (Byggelån klubbhus). Vi fikk forhandlet ned 
renten noe, men har fortsatt eff. rente på 5,27%. Vi må dessverre akseptere noe høyere rente enn i 
forhold til private boliglån. Det er ikke gitt at vi har nok driftsmidler til å betjene både gjeld og avdrag, 
dersom renten skulle gjøre et stort hopp, og styret mener derfor det er viktig å prioritere nedbetaling 
av lån, når vi har overskudd. Vi har derfor i år brukt kr 110 000,- til ekstra nedbetaling av lån. Lånet 
forventes innfritt 15. mars 2033. 

Klubben har ikke søkt om kompensasjon ifm. korona, på grunn av at vi ikke har kunnet vise til tapte 
inntekter som følge av nedstengingen.  

Se ellers vedlagt regnskap og budsjettforslag for 2021. 
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9 BÅT 
Skjærgårdstrollet fungerte tilfredsstillende i 2020, uten store utfordringer. 

Den største investeringen av året var nytt ekkolodd, til alle båtføreres begeistring. 

Vedlikehold og hendelser i 2020: 

● I mars 2020 måtte vi skifte batterier, da de var helt ferdige. Vi fikk da donert noen brukte 
som nå ser ut for å måtte skiftes igjen.  

● Hekkplaten løsnet i april, men ble reddet med kraftige strips etter dykketur (oppdaget under 
vann etter endt dykk). Platen ble skikkelig utbedret ved slippsetting på Bildøy Båt & Motor i 
oktober. 

● Ett alu stag for styringen til roret knakk ved festet i oktober, ble heldigvis oppdaget i tide og 
nærmest skiftet på dagen rett før turen til Bildøy. 

● I begynnelsen av oktober fikk vi endelig tilgang til slipping av båten hos Bildøy Båt & Motor, 
med hovedoppgaven bunnstoffing og maling av hele båten. Vi jobbet en uke i strekk på 

kveldstid og en helg i forbindelse med slippsettingen. Noen ledninger og pære skiftet. Noe 
råttent treverk utbedret under dørken, samt oppussing av pullerter med nye bolter. 

○ Vi fikk oppgradert ekkoloddet. 

○ Propellen skiftet med en nyoverhalt propell. 
○ Sinkanodene skiftet og flere er festet. Båten ble ryddet og rengjort. 

● Kjølevæske og motorvarme-element i blokken ble skiftet i desember på 5573 timer. (Motor 

har da gått over 900 timer på 2 år). 

 

10  KOMPRESSOR 
Den bærbare kompressoren har fått service, filterbytte og oljeskift og fungerte fint på Herdla-turen. 
Har ellers ikke vært i bruk. 

Gammel kompressor ble fikset og solgt for kr 5000. 

Vi har tatt luftprøver av både bank og den nye hovedkompressoren, som viste godkjente fuktverdier.  

Hovedkomressor har gått fint uten store avbrudd, annet enn ved behov for filterbytte (den stopper da 
av seg selv). 

Det har vært meldt noen få avvik på fyllepanelet, trøbbel med slanger og mellomtrykk. 

Alt i alt er vi svært fornøyd med den nye kompressoren vi kjøpte i 2019 og har opplevd veldig få 
avbrudd og problemer. 
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11 KLUBBHUS  
Vi hadde besøk av Stavanger Dykkerklubb i januar og Sande Dykkerklubb i slutten av oktober. Disse er 
blitt mer eller mindre faste besøkende og er strålende fornøyd med opplegget vi ordner for dem. 

Klubbhuset har også vært brukt av klubbens medlemmer, til private dykketurer og samlinger med 
overnatting, når det har vært mulig innenfor gjeldende smitteråd. Vi har satt en symbolsk sum på 100 
kroner natten per person for medlemmer som ønsker å bruke klubbhuset i privat regi.  

Det ble oppdaget en vannlekasje fra tak over kjøkkeninnredningen. Vi tror dette skyldes ekstreme 
værforhold og har gjort tetningstiltak på Velux-vindu på tak, og mener dette skal være tilstrekkelig. Vi 
vart i kontakt med forsikringsselskap og fikk valget mellom en engangsutbetaling, eller å leie inn 
håndverkere for utbedring. Vi valgte å ta i mot forsikringspengene. 

 

Innkjøp/forbedringer: 

● Klubbhuset ble malt på dugnad i august/september. 
● Montert brannstige i 2. etasje 
● Utført en større vaskedugnad/nedvask 
● Fjernet spøkelsesredskaper som hadde hopet seg opp bak klubbhuset. 

12 DUGNAD 
Det ble rapportert inn totalt 37 spøkelsesredskaper i 2020. Aksjonen ble avsluttet på vårparten, da 
NDF var tom for midler satt av til denne dugnaden.  

Selv om det har vært et år med lite dykkeaktivitet, så er det fint å se at medlemmer trår til på andre 
områder enn dykking, og vi takker for formidabel dugnadsinnsats i forbindelse med maling av 
klubbhuset og vedlikehold av båt.  

Klubben drives av rent dugnadsarbeid fordelt på båtansvarlige, husansvarlig, kompressoransvarlige, 
båtførere, arrangører av tema- og helgeturer, vasking av klubbhus, vedlikehold av båt, styrearbeid, 
valgkomite, osv. Denne dugnaden er helt avgjørende for driften av klubben. Takk til alle som har 
bidratt.  
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