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SAKSLISTE ÅRSMØTE 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

A. Bygging av KLUBBHUS 
B. «HOLD HAVBUNNEN REN» konferansen 2020 
C. Etablering av stiftelsen Haugesund Sculpture park 

 
7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) 2 revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
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STYRE 

Leder.............................. Åge Wee 

Nestleder....................... Lars Einar Hollund 

Styremedlem................ Willy Smedsvik 

Styremedlem................ Rune Hobbesland 

Styremedlem................ Audhild Ulset 

Styremedlem................ Thomas A. Bergh 

Styremedlem................ Ingrid Brekke 

Styremedlem................ Torbjørn Brekke 

 

Varamedlem.................. Karl Oddvar Flo 

Varamedlem.................. Øyvind Sjo 

 

REVISORER 

Revisor............................. Solveig Helene Sjo 

Revisor............................. Geir Kallevik 

 

VALGKOMITÈ 

Leder.................................Anne Mari W Ottesen 

Medlem............................ Roy Willy Gjerde 

Medlem............................ Susanne Knutsen 

Varamedlem................... Siv Almbakk 

 

ANTALL MEDLEMMER PR. 31.12.2018:  280  

(pr. 22.02.2019 er vi 296 medlemmer)  
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ÅRSMELDING 

2018 var igjen et år med stor aktivitet i klubben. 

Hendelser 

x Startet året med rydding i Kvalsvik des -Januar 
x Vi får Rogaland Vestres Miljøpris for 2017 
x Vi mottar Miljøprisen på Fylkestinget av Rogaland fylkesting for 2017 
x Januar ble  det henting av spøkelse teiner i Nedstrand 6 januar 37 teiner opp av 

vannet. Det følger opp og henter spøkelse teiner i ca 3 mnd 
x Klubbtur til Egypt Dahab 9 februar  
x Kartlegging av søppel i Smedasundet februar 
x 25 februar 20 dykkeledere mottar sine varmedresser og flyteplagg. 
x 7 dykkere i klubben starter instruktørutdanning  
x 3 dykkere reiser til Bærum for å isdykke med Jason Taylor 
x April har vi barnehage på besøk i Kvalsvik med dykkere. 
x 6 april er vi beredskapsvakter under båtutstillingen 
x 20 april møter Åge og Auhild fra styret på Dykketinget  
x Rydding i Åkra 28 april 
x 5 mai rydder vi i Smedasundet. Der vi fant både bil og båt i sjøen 
x Romsa tur 9 mai 
x Så gikk vi 17 mai tog 
x 2 juni var det Erik Bakkevig minne dykk på plassen han satte mest pris på. 
x Brekke Torbjørn reiser til Maldivene og hjelper Jason Taylor med dykkerparken 
x Vi rydder klar for DykkeCamp på Vibrandsøy 
x Så stiller klubben med vakter i Vangen på IRONMAN 
x 4 juli starter Divecamp Haugesund 2018 med 7 dager dykking 
x Dykkerkurs og gode foredrag. 
x 23 August er det møte med Haugesund Kommune om dykkeparken i Kvalsvik 
x 23 bekrefter Jason planer om skulpturpark i Kvalsvik 
x Vi signerer søknad om VM I UV Foto år 2021 
x 15 oktober deltar 7 frivillige dykkere fra sletta Dykkerklubb etter den savnede 

fiskeren. 
x 27 Oktober rydding i Smedasundet med foredrag av Ivan Karadzic Ny norsk rekord 

over 80 dykkere i vannet. 
x 3 November Divers Night Kvalsvik  
x 15 desember juledykk og julebord for våre medlemmer. 

Dykketurer 

Klubben kjører fast dykketurer hver uke. Dette er et veldig attraktivt tilbud hvor ca 50 
dykkere er med hver uke. Klubben hadde en helgetur med rydding til Romsa. Klubben må ha 
som mål i 2019 å skaffe en egen dykkerbåt som kan supplere på dykkerturene. 
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Dykkerskolen 

2018 var igjen et år med stor aktivitet og full drift på apparatdykkerkursene. Neste 60 
personer tok grunnkurs hos oss i 2018. 11 personer gjennomført CMAS P3 som er avansert 
sportsdykkerutdanning. Nytt av året er at klubben har fått 7, og andre dykkerklubber rundt 
oss 3, nye apparatdykkerinstruktører som er begynt å utdanne nye dykkere og medlemmer. 

Nå er det aktive klubbskoler i klubbene Slettaa, Karmøy, Bømlo og Stord. 

Dykkerskolene er de viktigste bidragsyterne til å skaffe nye medlemmer i klubbene og med 
den instruktørstaben vi har i regionen har klubbene aldri vert så godt rustet til å utvikle seg 
videre med tanke på å skaffe seg flere medlemmer. 

Fridykking 

Kllubben lykkes ikke med å komme igang med fridykkingen på skikkelig i 2018 og styre setter 
fridykking som den høyest prioriterte aktiviteten for 2019.  

Aktivitetsplaner fremover 

9 Fridykking 
9 VM i UV-Foto i 2021.  
9 Handikappdykking 
9 Planer om betydelig 

oppgradering i Kvalsvik 
er på trappene  da det 
blir en ren dykkerplass 
og stengt for biler. 

9 Haugesund Sculpture 
park 

9 Bygging av «Klubbhus» 
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ORGANISASJONSKART 2018 

 

 

Styre foreslår følgende organisasjonsplan for 2019. 

Planen beskriver følgende struktur med årsmøte som lagets øverste organ. Mellom årsmøtene 
er det styre som bestemmer og har det fulle ansvar. Styre får i oppdrag fra årsmøte å etablere 
fire undergrupper bestående av: 

DYKKERSKOLE – Organisere alle kurs i regi av klubben 

DYKKETURER – Organisere alle apparatdykketurer i regi av klubben 

TYSVÆR – Organisere alle bassengaktivitet i Tysværtunet 

FRIDYKKING – Organisere all fridykkeraktivitet i klubben 

Disse undergruppene vil når de er kommet i gang, få eget budsjett og handlingsplaner som de 
også vil rapporterer på.  

Utover den faste strukturen opprettes det av styre prosjekter som får i oppdrag å 
gjennomføre bestemte oppgaver og disse rapporterer fortløpende til styre. Et prosjekt er 
vanligvis et arrangement som har en start- og sluttdato. For 2017 ser styre for seg følgende 
prosjektgrupper: 

RYDDING – Gjennomføre alle ryddeaksjoner i regi av klubben 

HUSKOMITÈ – Jobbe for å få bygget et klubbhus 

HAUGESUND2021 – Etablere Haugesund som en dykkedestinasjon og VM i UV foto 2021 

BÅTANSVARLIG – Overordnet ansvar for båten i en innkjøringsfase 

 


