
Referat fra styremøte 09.08.2012 i Rana Sportsdykkere

Til stede: Marianne Jenssen, Kenneth Johansen, Linda Pedersen, Hans Anton Stenersen, 
Torbjørn Hamran og Olav Tofte Larssen.
Forfall: Helge Bogen

Sak 1: Oppsummering/gjennomgang av referat fra styremøte 15.05.2012

Det ble foretatt noen presiseringer i sak 7, nr. 1: Gratis prøvedykk.
Pkt. a: formelle forhold.
 Enighet i styret om at saksbehandlingen ikke hadde vært optimal. Saker bør rent generelt 
være anmeldt og forberedt i forkant av møtet slik at styret kan forholde seg til saken og 
avgjøre denne under selve møtet. Er det behov for ytterligere forberedelse, kan saken i tilfelle 
utsettes til neste møte.
I dette tilfellet ble det en del etterfølgende korrespondanse via e-post som gjorde hele 
saksbehandlingen noe vidløftig og vegen frem til enighet ble noe kronglete, jfr. forøvrig sak 2 
om rutiner.
Pkt. b: sakens realitet
Det var imidlertid enighet i styret om realiteten i saken, dvs. at styret betaler instruktøren for 
hvert prøvedykk. Det presiseres at det er RSD v/styret som står som arrangør at tilbudet, dvs. 
ordner alt det praktisk vedr. annonsering, leie av svømmehall samt bistår instruktøren i 
anledning mottak av prøvedykkere, utfylling av skjemaer samt gir instruktøren den bistand det 
måtte være behov for. Styret er innforstått med at selve prøvedykket må ledes av autorisert 
instruktør. Pr. i dag har klubben kun tilgang til 1 godkjent instruktør – Marianne Jenssen – og 
hun har i skriv fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap datert 01.08.2012, fått 
dispensasjon fra kravet om legeattest i anledning prøvedykk i basseng.
Prøvedykk kan iverksettes etter nærmere avtale med styret og Marianne Jenssen. Sekretæren 
ble gitt i oppdrag å være styrets representant i anledning gjennomføringen av prøvedykk.
Vedlegg 1 er direktoratet skriv av 01.08.2012

Sak 2: Rutiner i forbindelse med styrets arbeid - saksbehandling
I forlengelsen av sak 1, pkt. a, var det enighet i styret om følgende: Som hovedregel skal 
styresaker forberedes og tas med på den dagsorden som sendes ut i forkant av hvert 
styremøte. Den som fremmer saken har ansvaret for tilstrekkelig forberedelse og begrunnelse.
Dette forhindrer imidlertid ikke at styret v/styreleder/nestleder må kunne ta stilling til 
oppdukkende saker og treffe nødvendige avgjørelser uten formell styrebehandling dersom 
saken tilsier hurtig behandling. Dette vil som regel være saker som knytter seg til bruken av 
foreningens utstyr og det er da en fordel av styreleder /nestleder og materialforvalter 
konfererer om saken. 
Det er videre ikke noe i veien for at kurante saker styrebehandles ved telefonmøte evt. ved e-
post.  Dette er særlig praktisk i sommermånedene. 

Saker  som behandles på denne måten tas med som referatsaker på neste styremøte.

Sak 3: Rutiner i anledning organisering av klubbturer, utlån av utstyr, kommunikasjon samt 
oppfølgning av styre- og årsmøtevedtak
Det foreligger referat fra et plan og arbeidsmøte den 28.06.2012 i anledning overnevnte. 
Referatet er forelagt styret som sier seg enig i de konklusjoner som ble trukket. Referatet 
følger som vedlegg til denne saken.
Vedlegg 2 er referat fra arbeidsmøtet 28.06.2012.



Sak 4: Status medlemsbevelgelse
Fortsatt 52 betalende medlemmer. Det er vervet 8 nye (ikke betalende) medlemmer siden 
forrige styremøte. Kasserer sender medlemslisten til materialforvalter.

Sak 5: Status økonomi
Driftskontoen må forsterkes med overføring fra kapitalkontoen. Kasserer venter inn penger 
fra Lotteritilsynet i løpet av høsten. Ellers ikke noe spesielt i noen retning hva angår klubbens 
økonomi.

Sak 6: Turplan – endringer
Det viser seg å være behov for visse endringer av turplanen. Turen til Herøy17-19. august går 
som planlagt. Turen til Sleneset 24-26 . august forskyves til  7-9- september. Turen til Tomma 
14-16. september utgår og turen til Lurøy 12-14.oktober skyves fremover til 5-7 oktober.

Sak 7: Status ”Hårek”
Det har oppstått en teknisk feil med motoren. Styret legger til grunn at dette er en garantisak.

Sak 8: Støtte til grunnkurs
Det foreligger et begrunnet forslag fra Torbjørn Hamran i e-post av 3. juni 2012 om å støtte 
kursleder med et visst beløp for hver elev som blir innmeldt i klubben. I styrmøtet ble dette 
forslaget konkretisert  med et beløp på kr. 250,- pr. elev som blir besørget innmeldt i klubben 
etter fullført grunnkurs. Forutsetningen er at instruktøren gjennomfører en 
”introduksjonspakke” hva angår klubbenog det vises i denne forbindelse til vedlegg 4 som 
angir innholdet i denne pakken.
Det var enighet i styret om å innføre en slik praksis. Denne ordningen berører ikke det tilbudet 
som klubben allerede har til kursstøtte  ( kr. 500,-) for å styrke sikkerheten.
Vedlegg 3 er Torbjørn Hamrans forslag av 03.06.2012.
Vedlegg 4 er e-post  fra Marianne Jenssen datert 14.08.2012om innholdet i 
introduksjonspakke for nye medlemmer.

Sak 9: Evt.

Det foreligger tilbud fra ”Rimi” om innteksgivende arbeid for klubben.
a. Pakking av gaveposer i anledning åpningen av ny forretning. Vil gi min. kr. 5000,- 

Aksepteres. Kasserer gir Rimi v/Morten Jenssen beskjed om dette.
b. Varetelling 2 ganger pr. år. Vil gi kr. 20.000,-  Klubben innleder i tilfelle et samarbeid 

med annen forening for å sikre et tilstrekkelig antall medarbeidere (minimum 20 
personer). Styret trenger litt lengre tid for å finne en høvelig samarbeidspartner, idet 
styret oppfatter det slik at Rimi ikke trenger svar på sparket om denne jobben.

• Brakkefesten var i utgangspunktet fastsatt til 25.08.2012, men det er så vidt 
sekretæren forstår ennå litt tvil om tidspunktet. Dersom arrangementet 
avholdes i september må vi antagelig ta sikte på noe innendørs. Styreleder 
sender ut invitasjon når endelig tidspunkt er fastsatt. Spørsmål om frivillige til 
festkomiteen.

• Neste styremøte fastsatt til 26.09.2012.

Mo i Rana 13.08.2012.
Olav Tofte Larssen
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