
Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet for
Sotra Sportsdykkerklubb 2023

Sak A: Gjenoppta anska�else av Nitrox
Forslagstiller: Frank Robert Minde

Forslaget lyder som følger:

Styret i SSDK får mandat av årsmøtet til å gå til anskaffelse og installasjon av et passende «Nitrox
Continuous flow system» med budsjett begrenset til maks 85.000 kr.

Begrunnelse:

Etter ny info kan vi bruke vår kompressor til Nitrox Continuous flow system og dette er noe jeg mener
klubben bør ha grunnet økt sikkerhet for dykkingen Nitrox blanding reduserer risikoen for trykkfallsyke
og siden vi er en av de siste dykkerklubbene som vi kan sammenlignes med  som ikke ha Nitrox tilbud
til medlemmer sine ( eksempel :Askøy dykk.- Bergen dykk.- SUB dykk.- og Nordhordland Dykk)Et slik
anlegg er både enkelt og trygt å operere, da oksygen blandes direkte i luftstrømmen og krever således
ikke særskilt oksygen-renset utstyr.

Jeg har fått stipulerte tilbud på 80 000 kr ferdig montert  inklusive 50 liters Oksygen Flaske. Så
statistisk sett kan man få ca 30% i spillemidler som utgjør 24000kr og momskompensasjon på ca 8%
6400 kr så man havner ca på 50 000 kr for komplett Nitrox Continuous flow system.

Til info sjekket jeg også for medlemmer som ikke har Nitrox dagskurs
Pris per elev er normalt KR 1990,- inkludert sertifikat..
Denne prisen har vi 10% på. Ved flere enn 6 STK per kurs kan vi få ytterligere 5% til.

Styrets innstilling:

Bare 2 styremedlemmer på møtet for å behandle innstilling til forslaget, saken har derfor ikke vært
behandlet av et fulltallig styre. Foreslår at diskusjonen tas på årsmøtet.



Sak B: Dykkeplan/Årsplan med innhold
Forslagstiller: Anette Jacobsen

Forslaget lyder som følger:

Sette opp tema dykke plan for kalender året som ryddeaksjoner, klubb dykk med fokus på å hente opp
fiskeredskap og tematurer generelt.

Begrunnelse:

Det mangler en årsplan for konkret innehold på dykketur klubben gjennomfører i løpet av ett kalender
år. Det er lite oppmøte på klubbdykkene generelt i løpet av kalenderåret om i det hele tatt er oppmøte
på klubbdykkene. Det gjennomføres generelt mange private dykketurer med diverse fokuser. Det ser
jeg som om det er ikke interessant nok å være med på klubbdykkene da det ikke er et konkret innehold
som lokker med seg dykkere på klubbdykkene. Det er stort sett de samme som går igjen både på
klubbturer og private dykketurer og er en promille ifh 63 medlemmer. Klubben skal også tiltrekke seg
nye medlemmer og det betyr interessante dykketurer er et lokkemiddel ifh at vi har en av Norges
fineste dykke panoramaer. Og på den måten tiltrekke oss gjeste dykkere som blir potensielt nye
betalende medlemmer. Det bør settes opp dykketema plan ifh til kalenderåret. Denne skal inneholde
ryddeaksjoner, tema dykk som ekstra dykk eller som en del av de faste klubbdykkene. Det skal settes
opp info om tenkt tema måneden før for påtroppende måned. Det kan være fotodykk, jaktdykk,
strømdykk, åpent hav, vrak, arkeologi, ryddeaksjoner, fiskeredskap dykk etc.

I det siste har båten hatt motorstopp flere ganger og båt/motor er gammel og slitt. Jeg og flere med
meg er bekymret over utviklingen med flere og flere private turer med båten. Båten tåler kanskje ikke
mer enn 2 dykke turer i uken. Det forkorter levetiden på eksisterende båt/motor.

Jeg ser ikke noe i veien for å bruke sosiale medier og spre at SSDK kommende dykketurer vi kan
inviterer gjeste dykkere med på.

Jeg kan sette meg opp som ansvarlig for å lage en slik plan og forhånds anmelde kommende måneds
dykkeplan med type dykk og legge ut på sosiale medier interessante dykketurer SSDK organiserer.

Styrets innstilling:

Styret er positiv til forslaget. Vi har bedt om innspill til tematurer i hele 2022 uten å få en eneste
henvendelse til behandling av styret, så det er nok lettere å sette opp turer og annonsere først.
Månedlige tematurer har vært gjennomført med hell tidligere, men vi er avhengige av ildsjeler som er
med på å dra i gang turene og bidra med tema.

Styret foreslår følgende ordlyd for vedtak:

Styret skal sørge for at det settes opp en årsplan over tematurer og ryddeaksjoner for hele året, og at
aktivitetene annonseres i god tid. Det settes som mål at det skal gjennomføres minimum 1 tematur hver
måned, som behandles/planlegges på styremøtet måneden før.



Sak C: Endring av lovnorm form Sotra Sportsdykkerklubb
Forslagstiller: Styret

Forslaget lyder som følger:

Vedta endring i Sotra Sportsdykkerklubbs lovnorm, som redusrerer antall medlemmer som skal
velges til styret og valgkomite.

Følgende endringer under §15 punkt 10 er foreslått:

Eksisterende ordlyd:

10. Foreta følgende valg:[13]
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem[14]
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.[15]
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Endres til følgende:

10. Foreta følgende valg:[13]
a) Leder og nestleder
b) 1 styremedlem og 1 varamedlem [14]
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollutvalg bestående av leder og nestleder.[15]
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, 1 medlem og 1 varamedlem.

Punkt 10. d) ble gjennomført som endring i fjor, men lovnormen er ikke oppdatert. Denne endringen
kommer fra NIF, så vil oppdateres uavhengig av årsmøtets vedtak.

Ønsker også at årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne kompressoransvarlig, båtansvarlig,
husansvarlig og dugnadsansvarlig eller andre verv etter behov, men at disse ikke nødvendigvis må
sitte i styret. Alle beslutninger skal uansett vedtas av styret (innkjøp, planlegging etc.) og det er styret
som har det overordnede ansvaret.

Organisasjonsplanen oppdateres (inkludert oppdaterte instrukser), dersom lovendringen vedtas.

Begrunnelse:

Vi er en liten klubb i Norges Idrettsforbund og ser at det er vanskelig å finne kandidater til alle vervene
som er definert av lovnormen vår. Av alle styremøter som ble gjennomført i 2022, var vi på det meste 4
stk samlet.

Ingen kanidater kan ha to verv blant de ovennevnte (fra lovnormen), men vi står fritt frem til å
oppnevne grupper og utvalg. I følge NIF sin lovnorm er det kun krav til et styre bestående av
Styreleder, nestleder, 1 styremedlem og 1 vara.


