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SAKSLISTE ÅRSMØTE 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 

a. FORSLAG 1 – Ny lov for Slettaa Dykkerklubb 
b. FORSLAG 2 – Orientering vedr. klubbens HMS/IK system. 
c. FORSLAG 3 – Innrede 3. etasje klubbhus 
d. FORSLAG 4 – Utvikle Kvalsvik dykkepark 
e. FORSLAG 5 – Kjøp av ny dykkerbåt 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 
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SAK 8 - ÅRSMELDING 2019 

STYRE 
Leder.............................. Åge Wee (frem til 11.februar 2020) 

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

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

Styremedlem................ Martine Wee 

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

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

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

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

 

Varamedlem................. Karl Oddvar Floen 

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

 

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

Revisor.......................... Rune Hobbesland 

 

VALGKOMITÈ 
Leder............................. Kenneth Susort 

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

Medlem........................ Hauke Hinrichs 

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

 

Styre har hatt 

10 styremøter 

siden sist 

årsmøte. 
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SAKER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 2019 

BYGGING AV KLUBBHUS 

Vedtak på årsmøte:  Årsmøte vedtar bygging av klubbhus med kompressor og bryggeanlegg med en 
total ramme på 5 mill kroner. 

Klubbhuset 
2019 har vært preget av byggingen av klubbhuset! Byggekontrakten gikk til Byggmester K. Susort AS 
som en totalentreprise utenom ventilasjonssystemet (godkjent for overnatting og skole). 
Byggesøknaden ble godkjent av kommunen med noen forutsetninger som førte til at vi måtte gjøre 
noen endringer på eksisterende planer. Første spadestikk ble tatt 29. april. Overlevering ble 
gjennomført i november. Byggeperioden ble hektisk hvor byggekomiteen (Åge Wee og Thomas A 
Bergh) måtte ta mange valg underveis. Klubbens medlemmer stilte også opp på diverse dugnader i 
byggeperioden som en del av klubben sin 
egeninnsats. Huset er et fantastisk 
utgangspunkt for klubben sine aktiviteter. 
Styret oppfordrer kommende styre til å 
ferdigstille arbeidet med å ferdigstille huset 
(3 etg.) og få på plass en huskomité som kan 
fylle huset med liv og aktivitet.  
 
Bryggeanlegg 
For å kunne tilfredsstille kravene vi har til 
universell utforming, måtte flytebryggen 
utenfor klubbhuset skiftes ut. Klubben har 
tinglyst to plasser ved bryggeanlegget. 
Motorbåtforeningen disponerer de andre plassene. Utskiftingen er godkjent av Karmsund 
havnevesen. Som en del av avtalen med Haugesund kommune, solgte vi den gamle bryggen. Disse 
pengene gikk inn som kapital til ny brygge. Bryggeanlegget ble montert på dugnad 6. november. Ny 
trapp fra huset og ned til bryggekanten ble montert i mai. 
Bryggeanlegget er ferdigstilt og fungerer supert som 
utgangspunkt for klubbturene. 
 
Kompressor 
Ny klubbkompressor med tilhørende anlegg var en del av 
budsjettrammen for klubbhuset vedtatt på årsmøte 2018. 
Etter en nøye vurdering, valgte styret å inngå avtale med 
Toskedal AS. Våre krav var at vi skulle ha en Bauer 
kompressor PE-V550 med anlegg for Nitrox og CO2 renser. 
Luft hentes fra over tak. Anlegget ble montert over noen 
uker for å tilpasse leveransen til ferdigstillelsen av huset. 
Siden alle medlemmer med betalt årskort og dokumentert 
opplæring skal fylle selv, har vi hatt stort fokus på sikkerheten i anlegget. Tilgangskontroll styres av 
nøkkelsystemet til klubbhuset. Videre har vi hatt som prinsipp at det skal til en vær tid være 2 
barrierer mot feil. Det har tatt tid å bygge inn slik sikkerhet i anlegget. 
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«HOLD HAVBUNNEN REN» 

Vedtak på årsmøte: Årsmøte gir styre fullmakt til å jobbe for en nasjonal konferanse for 
undervannsryddeaksjoner i 2020.  

Styre vedtok å gjennomføre konferansen, som fikk navnet CLEAN 
OCEAN CONFERENCE, 7. – 8. februar 2020. Konferansen ble veldig 
godt mottatt av deltakere og foredragsholdere. Til stede var rundt 
100 deltakere. Økonomisk ga den også et veldig godt bidrag til 
klubben. 

Konferansen har sin egen nettside: http://www.clean-ocean.no/ 

Styre har vedtatt å gjenta konferansen og tidspunkt neste år blir 29.-31.januar 2021 

ETABLERING AV STIFTELSEN HAUGESUND SKULPTURE PARK 

Vedtak på årsmøte: Årsmøte gir styre fullmakt til å 
ta initiativ til at der opprettes en stiftelse for 
skulpturpark i Kvalsvik 

Stiftelsen ble stiftet 23-mai 2019 med en 
stiftelseskapital på NOK 100.000,00. Formålet 
med stiftelsen er: 

Stiftelsen Haugesund Sculpture park er en ikke-
næringsdrivende stiftelse med formål å 
tilrettelegge for drift og eie av en 
undervannskulpturpark i Kvalsvik, Haugesund.  
 
Stiftelsen skal gjennom innkjøp forvalte Jason de 
Caires Taylor sine skulpturer og andre 
kunstuttrykk som blir plassert i Kvalsvik under 
rammene av Haugesund Sculpture park.  
 
Stiftelsen har ansvar for en forsvarlig drift av 
skulpturparken og at den blir gjort tilgjengelig for 
innbyggerne og besøkende. 

Klubben er representert i styre ved Lars Einar Hollund, med personlig varamedlem Torbjørn Brekke. 
16.mai 2019 ble «The rising tide» sett på plass i Kvalsvik og etter det har det vært et formidabelt 
besøk der. Hesten skal foreløpig være der i to år. I mellomtiden arbeider enn med finansiering og 
permanent tillatelse for å ha de stående der. 

 

 

http://www.clean-ocean.no/
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NAUST I KVALSVIK 

Vedtak på årsmøte: Årsmøte gir styre fullmakt til å jobbe videre med planene for overtakelse av 
naustet i Kvalsvik. 

Styre har løpende kontakt med 
Haugesund Kommune og vi vil i løpet av 
kort tid signere på en tinglysingsavtale 
som gir oss rett til å disponere naustet 
og tomta. Plan videre er å lage tegninger 
over et nytt hus som må bli løftet endel 
for å komme klar høy flo og stor sjø.   

Styret vil fortsette dette arbeidet og vil 
for årsmøte fremme ei sak for 
oppfølging.  

KJØP AV DYKKERBÅT 

Vedtak på årsmøte: Årsmøte gir styre fullmakt til å skaffe en hensiktsmessig dykkerbåt 

Klubben kjøpte for noen år siden en MOB-båt til bruk på dykketurer. Den har fungert dårlig da den 
har vert for liten til klubben sitt bruk. Styre har derfor lagt den ut for salg og den vil bli solgt snarest. 

Styre har i 2019 kjøpt en RIB med en 150hk Mercury fra Wee Marine AS. Denne er mye bedre egnet 
og vil kunne fungere greit en stund fremover. Imidlertid er det behov for en større klubb-båt som kan 
ta litt dykkere og styre vil i den forbindelse fremme en sak for årsmøte. 

ANDRE SAKER 

 

 

 



 

 Årsmelding for 2019 – Årsmøte 4.juni 2020 
 

 

Alltid gode opplevelser under vann 

7 

AKTIVITETER 

HMS OG INTERN KONTROLL 

Styret har brukt mye ressurser på å gjennomføre risikovurderinger og 

å iverksette prosedyrer for nye aktivitetsområder. HMS & 

internkontrollsystemet ble revidert i 2019 slik at det dekker blant 

annet følgende aktiviteter: 

1. Roller og ansvar 
2. Kompressordrift 
3. Drift av klubbhus 
4. Skoledrift 
5. Utstyr og materiell 
6. Dykkerbåt 
7. Ryddeaksjoner 
8. Dykketurer 
9. Rapportering og oppføling av avvik og hendelser  

 

Risikovurdering av dykking i Kvalsvik, kursdykking og kompressor ble revidert. Basert på disse 

risikovurderingene, ble det iverksatt tiltak. Her kan særskilt nevnes; ny 

trapp i Kvalsvik, nytt undervisningsopplegg basert på reviderte 

rammeplaner for NDF kurs, revidert dokumentasjonssystem for 

grunnkurs, instruktørmøter, opplæringssystem for bruk av kompressor 

m.m. 

God HMS & internkontroll er et av de viktigste ansvarsområdene for 

Styret. Systemet må være under kontinuerlig utvikling basert på nye 

krav, rammer og erfaringer. Styret oppfordrer derfor kommende styre 

til å sette seg grundig inn i systemet og sørge for at systemet er 

iverksatt i organisasjonen og at det kontinuerlig videreutvikles.  

Innen økonomistyring har også klubben gjennomført betydelige tiltak. 

Regnskapet blir i dag ført av Tysvær Regnskap ved hjelp av VISMA 

Økonomisystem. Der er utarbeidet og iverksatt rutiner for budsjett og 

oppfølging og dette arbeidet blir videre ført i 2020.   

DYKKETURER 

2019 har vært et travelt år med mye aktivitet. Dette har gått litt ut over de faste dykketurene. Vi har 

allikevel gått ukentlige turer med Risøygutt og Pote. På slutten av året kunne vi med glede gå turene 

fra eget klubbhus.  

Det er også gledelig at medlemmer har tatt initiativ til turer på eget initiativ. Her har 

messengergruppa vært godt brukt.  

I april var der klubbtur til Egypt, her var der med 5 medlemmer. Romsaturen ble i 2029 flyttet til 

Espevær. Dette er en meget populær dykkehelg, og i år fikk vi besøk fra bla Bergen Dykkerklubb. 
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Selvsagt så fikk også ryddet inne i havna på Espevær. Håpet er at vi forsetter Romsaturen til Espevær, 

men vi flytter den til tidlig høst. Vi fikk oss også en flott dag på Bokn. To spøkelsesteinedykk hvor vi 

etterpå fikk servert fantastisk sjømat. 

 

I 2020 har klubben egen Rib, og sammen med Risøygutt og Pote håper en på jevnlige turer og 

dermed økt trygg og sikker klubbdykkeaktivitet.  

DYKKERSKOLEN 

2019 var igjen et år med stor aktivitet og full drift på 
apparatdykkerkursene. Neste 40 personer tok kurs hos 
oss i 2019. Dette var med hovedvekt på CMAS P1 
grunnkurs, men og CMAS P2 videregåendekurs, samt 
NITROX-kurs. Klubben har også gjennomført badevaktkurs 
og et fridykkerkurs. 

Nytt for klubben var dykking for personer med 
funksjonshemming.  

Kursaktiviteten har vært fordelt på klubbens 9 

instruktører.  

Dykkerskolen er en viktig bidragsyter for å skaffe nye medlemmer i 

klubben, og vi har sett at flere av de nyutdannede dykkerne har 

vært med på klubbturer og blitt aktive dykkere.   

DIVECAMP 

I 2019 gjennomførte klubben på nytt DiveCamp på Vibrandsøy. 
Samtidig ble det gjennomført et fridykkerkurs. I tillegg til masse 
dykking ble det også gjennomført et gourmet måltid med innleiet 
stjernekokk.  Vi fikk tilskudd fra NDF til innkjøp av et stort kraftig 
partytelt. 
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MILJØAKSJONER 

Medlemmer av Slettaa Dykkerklubb har, hvert år siden 

2012, gjennomført utallige ryddeaksjoner som har resultert 

i at det frem til 2019 er blitt tatt opp 72 tonn søppel fra 

havbunnen. I 2019 har vi tatt opp over 75 tonn søppel. 

Miljøprosjektet er et samarbeider mellom Slettaa 

Dykkerklubb, Karmøy Sportsdykkerklubb, Bømlo 

Sportsdykkere og Stord Undervannsklubb, hvor Slettaa 

Dykkerklubb er vertsklubb. 

Miljøprosjektet søkte også Miljødirektoratet om støtte for 

2020, men fikk, på samme måte om andre dykkerklubber 

inkl. NDF, avslag. 

Dette jobbes det 

med å få endret 

til 2021. 

 

Miljøprosjektet fikk støtte fra Handelens 

miljøfond i 2020, slik at ryddeaksjonene vil 

fortsette. 

 

 

Miljøprosjektet er og har på alle områder 

vert den viktigste inntektskilden for 

klubben og som gjør at klubben er der 

den er i dag med nytt stort klubbhus. I 

tillegg til direkte støtte gjennom tilskudd 

til ryddeaksjoner, skapes et veldig positivt 

omdøme i regionen, som igjen gjør det 

lett å få sponsorer og bidrag til klubben. 

Derfor er det veldig viktig at medlemmer 

av klubben stiller opp på fremtidige 

ryddeaksjoner og ikke bare i Smedasundet! 
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SAK 9 – REGNSKAP 2019 

  SLETTAA DYKKERKLUBB RESULTATREGNSKAP 2019 
Konto Tekst 2019 Note      

  DRIFTSINNTEKTER     
     

3112 Salgsinntekter, utstyrsleie  kr          3 100,00         

3120 Sponsorinntekt, avgiftfri  kr      203 430,00         

3121 Salg sponsorer til kalender  kr        14 000,00         

3140 Diverse salg, avgiftfri  kr      107 345,00  (a)      

3211 Inntekter luft, kompressor  kr          7 600,00         

3250 Inntekter fra egne arrangementer, turer, båt etc  kr        14 750,00         

3261 Inntekter konferanse, sponsorer  kr        70 000,00         

3920 Medlemskontingenter  kr        35 473,00         

  Sum salgsinntekter  kr      455 698,00         

3440 Andre tilskudd  kr      116 500,00    
     

3442 Kommunalt driftstilskudd  kr        18 601,00         

3443 Tilskudd - VOmidler  kr        15 928,00         

3444 Tilskudd Ungdom  kr        20 000,00         

3445 Tilskudd LAM Midler  kr        32 335,00         

3600 Leieinntekter, klubbhus  kr        25 000,00         

3910 Kursinntekter apparatdykking  kr        70 600,00         

3950 Ryddeaksjoner  kr      347 200,00  (b)      

3951 Teinerapportering  kr        55 800,00         

3960 Grasrotandel  kr        13 013,99         

3961 Momskompensasjon  kr        28 057,00         

3980 Salg brakker  kr        80 000,00         

3990 Andre inntekter  kr        93 900,00         

  Sum andre salgsinntekter  kr      916 934,99         

  SUM DRIFTSINNTEKTER  kr   1 372 632,99    
     

           

  DRIFTSKOSTNADER     
     

4130 Innkjøp varer , kalendere  kr        25 612,00         

4305 Innkjøp skulpturer  kr        36 045,00  (a)      

4306 Innkjøp brakker  kr        50 000,00         

4360 Frakt, toll og spedisjon varer for videresalg, høy sats  kr        71 300,00  (a)      

  Sum varekostnader  kr      182 957,00         

           

  Sum kostnader arbeidskraft  kr      325 185,00  (b)      

           

6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom  kr      276 808,00         

6010 Avskrivning på transportmidler  kr          2 982,00         
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  Sum av- og nedskrivninger  kr      279 790,00         

6300 Kostnader klubbhus  kr        53 187,38         

6340 Lys, varme  kr          2 222,10         

  Sum kostnader lokaler  kr        55 409,48         

6410 Leie inventar  kr        11 250,00         

6420 Leie datasystemer  kr          6 491,00         

6440 Leie transportmidler  kr          9 250,00  (b)      

6441 Leie kraner, lastebiler til ryddeaksjoner  kr      162 306,00  (b)      

6442 Leie båter til ryddeaksjoner  kr      144 250,00  (b)      

6490 Annen leiekostnad  kr          9 294,50  (b)      

  Sum leie maskiner og utstyr  kr      342 841,50         

6540 Inventar  kr          9 925,25         

6580 Kjøp av utstyr, idrettsutstyr  kr        25 573,50         

  Sum kostnadsførte anskaffelser  kr        35 498,75         

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger  kr        17 500,00         

6620 Utgifter luft, kompressor, utstyr  kr      399 631,06         

6660 Utgifter ryddeaksjoner, reparasjon og vedlikehold  kr        76 858,30  (b)      

6680 Utgifter dykkeutstyr, reparasjon og vedlikehold  kr      109 879,29         

  Sum reparasjoner og vedlikehold  kr      603 868,65         

6705 Regnskapshonorar  kr        61 100,02  (b)      

6726 Honorar juridisk bistand, ikke fradragsberettiget  kr             525,00         

6730 Utgifter kurs - apparadykking  kr        56 784,23         

  Sum eksterne honorarer  kr      118 409,25         

  Sum møter-, kurskostnader  kr          7 811,75         

  Sum båtturer, båtkostnader  kr          9 966,28         

  Sum salgs- og reklamekostnader  kr        22 100,00  (b)      

  Sum medlemskontingenter  kr        16 640,00         

  Sum forsikringer  kr        42 299,00         

  Sum andre kostnader  kr        25 823,86         

  Sum andre driftskostnader  kr   1 560 458,52         

           

  SUM DRIFTSKOSTNADER  kr   2 068 600,52    
     

  DRIFTSRESULTAT -kr     695 967,53    
     

           

  Sum finansinntekter  kr          4 284,00         

  Sum finanskostnader  kr        43 035,95         

  SUM NTO. FINANSPOSTER -kr        38 751,95         

  ÅRSRESULTAT -kr     734 719,48    
     

    
     

 Note a - Dette er mellomfinansiering av hestene til Kvalsvik  
     

 Note b - Dette er kontoer som er knyttet til miljøprosjektet  
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SLETTAA DYKKERKLUBB BALANSE 2019 
Kontonr Tekst 2018 2019 

  EIENDELER     

      

  ANLEGGSMIDLER     

1100 Idrettsanlegg,bygninger etc  kr        22 698,00  -kr             908,00  

1101 Klubbhus  kr                       -     kr   5 184 067,72  

1102 Flytebrygge  kr                       -     kr      239 600,00  

1103 Brakker  kr                       -     kr                       -    

1200 Idrettsutstyr  kr        14 910,00  -kr          2 982,00  

  SUM ANLEGGSMIDLER  kr        37 608,00   kr   5 419 777,72  

      

  OMLØPSMIDLER     

1460 Skulpturpark Kvalsvik  kr        20 233,00   kr                       -    

1500 Kundefordringer  kr                       -     kr           4 495,00  

1501 Saldoinnleggelse, kundefordringer  kr        20 886,00  -kr        20 886,00  

1920 3240 09 58865  kr      263 934,00   kr        37 925,09  

1921 3240 11 64978  kr      951 940,00  -kr     948 101,00  

1922 3240.12.60713  kr                       -     kr        38 626,20  

1950 Bankinnskudd for skattetrekk  kr                       -     kr        58 185,00  

  SUM OMLØPSMIDLER  kr   1 256 993,00  -kr     829 755,71  

      

  SUM EIENDELER  kr   1 294 601,00   kr   4 590 022,01  
    

 EGENKAPITAL OG GJELD       

  EGENKAPITAL     

2030 Egenkapital Bundet  kr      378 222,00   kr                       -    

2050 Annen egenkapital  kr      915 104,00   kr                       -    

  Overført resultat  kr                       -    -kr     734 719,48  

  SUM EGENKAPITAL  kr   1 293 326,00  -kr     734 719,48  

    

  GJELD     

2220 Lån 32408395525  kr                       -     kr   3 600 000,00  

2280 Tilskudd Miljødirektoratet  kr                       -     kr      694 200,00  

  Sum langsiktig gjeld  kr                       -     kr   4 294 200,00  

      

2400 Leverandørgjeld    kr      949 565,49  

2401 Saldoinnleggelse, leverandørgjeld  kr           1 275,00  -kr          1 275,00  

2600 Forskuddstrekk    kr        58 140,00  

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift    kr        24 111,00  
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  Sum kortsiktig gjeld  kr           1 275,00   kr   1 030 541,49  

      

  SUM GJELD  kr           1 275,00   kr   5 324 741,49  

    

  SUM EGENKAPITAL OG GJELD  kr   1 294 601,00   kr   4 590 022,01  

Årsmelding, beretning, regnskap og balanse er signert,  Haugesund, 26.april 2020 

__________________  _________________  ____________________ 

Lars Einar Hollund  Willy Smedsvik, sign.  Martine Wee, sign. 

 

__________________  _________________  ____________________ 

Audhild Ulset, sign.  Thomas A. Bergh, sign.  Ingrid Brekke, sign. 

 

__________________  _________________   

Torbjørn Brekke, sign.   Karl Oddvar Floen, sign. 
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SAK 10 – INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

FORSLAG 1 – Orientering vedr. klubbens HMS/IK system.  

Idrettstinget vedtok på sist idrettsting i 2019 ny lovnorm for idrettslag. Derfor må vi oppdatere 

klubben sin lov, slik at den er i henhold til ny lovnorm. 

Styre sitt forslag til vedtak: Årsmøte vedtar, i henhold til ny lov norm, ny lov for klubben. 

FORSLAG 2 – Orientering vedr. klubbens HMS/IK system.  

Der er kommet inn en sak til årsmøte fra et medlem. Vedkommende ber om å få en orientering vedr 

klubben sitt HMS/IK system i forbindelse med klubbens skole. 

Styre sitt svar: Styre støtter forslaget og viser til årsmelding og presentasjon og vurderer derfor 

forslaget som gjennomført. 

Styre sitt forslag til vedtak: Forslaget er gjennomført 

FORSLAG 3 – Innrede 3. etasje klubbhus 

Det er et stort ønske fra andre klubber om å komme til vår region for å dykke. I den forbindelse er 

det ønske om rimelig overnattingsplass, gjerne tett på dykkeplassene. Styre ber årsmøte sette ned et 

prosjekt som får i oppdrag å finansiere, søke om bruksendring til å innredde 3. etasje i klubbens 

lokaler til overnatting. 

Styre sitt forslag til vedtak: Årsmøte ber styre om å sette ned ei prosjektgruppe som får i oppdrag å 

søke om bruksendring og utarbeide en finansieringsplan for innredning av klubbens 3. etasje. 

FORSLAG 4 – Utvikle Kvalsvik dykkepark.  

Klubben har ønske om å utvikle Kvalsvik til et flott sted å dykke fra, samt arena for klubbens kurser. 

Det være apparat- og fridykkere. Naustet i Kvalsvik vil klubben få tinglyst rett til gjennom en avtale 

med Haugesund kommune.  

Styre sitt forslag til vedtak: Årsmøte ber styre om å sette ned ei prosjektgruppe som skal arbeide 

videre med å utvikle Kvalsvik og naustet, med formål om å ha et flott sted å dykke fra, samt å kjøre 

kurs. 
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FORSLAG 5 – Kjøp av ny dykkerbåt. 

Klubben har behov for bedre båter å 

dykke fra. RIBen er ok, men har 

begrenset med «lastekapasitet».  

Styre har vurdert et alternativ som godt 

egnet og det er OLAP TR 8 DIVING. 

8,60m lang og 2,8m bred. Den er 

sertifisert for 15 personer. Prisen er 

også akseptabelt. 

Styre sitt forslag til vedtak: Årsmøte ber 

styre sette ned ei prosjektgruppe som 

får i oppdrag å utarbeide en 

finansieringsplan for kjøp av egnet 

dykkerbåt for klubben. 

 

SAK 11 – KONTINGENTER  

Styre vil for årsmøte foreslå følgende kontingenter: 

SENIORKONTINGENT ………… NOK 300,00 pr. person fra og med det året enn fyller 16 år 

JUNIORKONTINGENT ….…….. NOK 100,00 pr. person opp til det året enn fyller 16 år 

FAMILIEKONTINGENT …….…. NOK 100,00 pr. person i samme familie 

 

SAK 12 – BUDSJETT 2020 

Styre sitt forslag til budsjett for 2020 vil bli delt ut på årsmøte. Dette fordi vi ønsker samtidig å 

presentere klubben sitt regnskap pr. 31.mai 2020 og dette er ikke klart før 3.juni. 

 

SAK 13 – ORGANISASJONSPLAN 2020 

Styre vil for årsmøte foreslå følgende organisasjonsplan for klubben. 
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Planen beskriver følgende struktur med årsmøte som lagets øverste organ. Mellom årsmøtene er det 

styre som bestemmer og har det fulle ansvar. Med et stort flott klubbhus er det nå viktig å fylle dette 

med aktivitet og styre ønsker derfor å foreslå følgende gruppering som skal utvikle klubben videre. 

Deltakere i de ulike gruppene blir utpekt av styre. Gruppene vil få delegert mynde og ansvar av styre. 

Styre foreslår følgende: 

FUNKSJONER: 

POLITIATTEST ANSVARLIG ..…. Ansvar for å innhente og ha oversikt over krav til politiattester i 
klubben 

HMS-LEDER ………………………….
  

Ansvar for å iverksette, og å ha oppfølging av klubbens 
interkontroll systemer 

GRUPPER: 

HUS ……………………………………. Gruppe som skal ha ansvar for klubbhuset, samt følge opp 
aktiviteten her 

BÅT ……………………………………. Gruppe som skal ha ansvar klubbens båter og bruken av de 
APPARAT …………………………… Gruppe som skal ha ansvar all apparatdykkeraktivitet, slik som 

turer 
DYKKERSKOLE ……………………. Gruppe som skal ha ansvar for skolen og kursgjennomføringen 
FRIDYKKING ………………………. Gruppe som skal ha ansvar for fridykkeraktiviteten 
KOMPRESSOR ……………………. Gruppe som skal ha ansvar for kompressor anlegget, med drift og 

vedlikehold 
UTSTYR ……………………………… Gruppe som skal ha ansvar alt fellesutstyr og utlånsutstyr 

 

Utover dette vil styre ha anledning til å utnevne prosjektgrupper med ulik varighet og oppgaver. 

Dette vil være: 

Miljøprosjektet …………………. Ansvar for å gjennomføre miljøprosjektene i henhold til søknader 
og tildelinger 

Kvalsvik dykkepark …………… Ansvar for å utvikle Kvalsvik som en dykkepark i samarbeid med 
kommunen. 

Klubbhus 3 etasje …………….. Ansvar for å innredning av 3.etasje. 
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SAK 14 - VALG 

Valgkomiteens forslag til nytt styre er: 

Leder:   Lars Einar Hollund   (tidligere nestleder) 
 
Nestleder:  Thomas Bergh   (tidligere styremedlem) 
 
Styremedlem:  

Torbjørn Brekke   (tidligere styremedlem) 
Karl Oddvar Floen  (tidligere styremedlem) 
Elisabeth Raunholm   (ny) 
Alexandra Lie    (ny) 
Arnstein Berge   (ny) 

 
Varamedlem: 

1. Sander Sæverhagen  (ny) 
2. Martine Wee   (tidligere styremedlem) 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmer samlet. 


