
Referat fra styremøte 15.05.2012 i Rana Sportsdykkere

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

Forfall: Hans Anton Stenersen.

Sak 1: Gjennomgang av protokollen for styremøte den 11.04.2012

Ingen merknader.

Sak 2: Medlemsbevegelse

Jfr. sak 1 i styremøte 11.04.2012. Det er nå 52 betalende medlemmer, noe som 
tilsvarer antallet i fjor. Det er 12 personer som ikke har betalt medlemskap, men 
styret ser det slik at dette er medlemmer som har vært passive i lang tid. Styret 
beslutter derfor at nøkkelkortet skal sperres for disse. Materialforvalter 
kontkakter Nordland Lås og sikkerhet vedr. dette og gjennomgår samtidig 
rutinene som skal gjelde i anledning utlevering av nye nøkkelkort, jfr. sak 2 i 
forrige styremøte.

Kasserer bes kontakte de 12 det gjelder med tilbud om støttemedlemskap. 

Sak 3: Klubbtur til Kvarøy 25-27.05.2012

Til nå er det 8 påmeldte. Reservert 2 hytter med til sammen 14 sengeplasser + 
4 ekstra senger ved behov. Turleder sørger for ytterligere markedsføring av 
turen. Det er forespeilet en totalpris på ca. kr. 800,- som inkluderer hytteleie 
samt bensin til båten. I tillegg kommer utgifter til transport og egen forpleining.

Sak 4: Norge Grottedykkerforbund – leie av kompressor

Styret har mottatt søknad datert 08.05.2012 fra Norges Grottedykkerforbund 
v/Tom Kristian Valrygg,  vedr. leie av kompressor samt fylleslange til o2 i 
anledning «grottedykkertreff» i Plura i ukene 32/33.

Styret imøtekommer søknaden og fastsetter et leiebeløp på kr. 1000,- pr. dag 
ved leie av hovedkompressoren og kr. 500,- pr. dag dersom leien gjelder tur-



kompressoren. Leien av kompressoren gjelder fra og med den dag den fjernes 
fra dykkerbrakken og til og med dagen for tilbakelevering.

 Det er et vilkår for leie at Norges Grottedykkerforbund har forsikring som 
dekker all skade i anledning nedrigging/transport/oppbevaring og bruk av 
kompressoren. Styret v/materialforvalter skal ha skriftlig bekreftelse på at slik 
forsikring foreligger og materialforvalter skal også ha beskjed når kompressoren 
hentes og når den bringes tilbake. Etter tilbakelevering skal kompressoren 
prøvekjøres med materialforvalter til stede.

Sak 5: Status økonomi

Ikke noe spesielt å bemerke. Forventer ingen spesielle utgifter bortsett fra de 
rent rutinemessige. Kasserer sørger for innsending av utfylt skjema til 
Lotteritilsynet for refusjon av tapte automat-inntekter, innen fristen den 1. juli. 
Økonomien er sunn og solid. Pr. dags dato kr. 183.000,- på sparekontoen og kr. 
25.ooo,- på driftskontoen.

Sak 6: Neste styremøte fastsatt til torsdag 09.08.2012

Styret tar etter dette «sommerferie», men nødvendige vedtak kan i tilfelle 
treffes ved telefonmøter. Styret er naturligvis tilgjengelig på e-post og telefon.

Sak 7: Eventuelt. 

1. Rana Sportsdykkere tilbyr gratis prøvedykk  

Det er fremlagt et forslag om at klubben skal tilby interesserte et gratis 
prøvedykk i bassenget før sommerferien. Styret legger til grunn at en del av 
de som tar prøvedykket vil bli «bitt av basillen» og vil gå videre til et 
regulært dykkerkurs. Erfaringsmessig vil en viss del av de som deltar på 
lokale dykkerkurs fortsette medlemskapet i RSD og på den måten kan 
klubben effektiv rekruttere nye medlemmer. 

Til nå har vi hatt en ordning om at de som gjennomfører lokalt dykkerkurs 
tilbys gratis medlemskap i RSD i ett år. Som nevnt over fortsetter en del av 
disse som betalende medlemmer etter dette.  



Styret mener det er riktig at klubben har et mer direkte ansvar for 
nyrekruttering og følgelig også skal stå som ansvarlig for tiltak som fremmer 
dette. Klubben har tidligere vært «gratispassasjer» og profittert på et 
forarbeid andre har gjort.

I likhet med alle andre organisasjoner/foreninger er det svært viktig at RSD 
prioriterer arbeidet med rekruttering og styret finner at det foreslåtte 
tiltaket er formålstjenlig.

Prøvedykk skal gjennomføres i regi av autorisert instruktør og styret 
engasjerer Marianne Jenssen som ansvarlig for prøvedykkingen. Jenssen tar 
med seg et nødvendig antall assistenter i anledning prøvedykkingen.

Marianne Jenssen ordner alt det praktiske i anledning dette prosjektet: 
annonsering i Rana Blad, leie av svømmehallen, sikkerhetsopplegg, 
nødvendig utstyr i anledning dykkingen og formaliteter knyttet til 
registreringen av de som deltar i prøvedykket evt. andre ting.
RSD dekker alle utgifter i anledning prosjektet etter avtale med Marianne 
Jenssen. Det er i utgangspunktet antydet et beløp på kr. 350,- pr. person. I 
tillegg kommer leie av hall, annonsering.

Marianne Jenssen er identisk med klubbens formann og hun fratrådte som 
inhabil under behandlingen av saken.

Som nevnt over var det prinsipiell enighet om prosjektet og sekretæren ble 
gitt i oppdrag å skrive utkast til vedtak som sendes styret pr. e-post for evt. 
kommentarer. 

Prosjektet iverksettes straks endelig vedtak foreligger.

2. Sjekk av batterinivå på hjertestarter er gjennomført og regelverket 
omkring oppbevaring av o2 er avklart.



3. Klubben arrangerer søndagsutflukt til Myklebostad i august. Det blir 
dykking og grilling og sosialt samvær. Helge Bogen påtar seg ansvaret for 
opplegget og sørger for nødvendig annonsering ved e-post/på 
hjemmesiden.

4. Litt væravhengig blir det utflukt til båthavna i Alderssundet på 
førstkommende lørdag/søndag. Det blir skraping/stoffing av båten og mulig 
dykking for båthavna. Mulighet for utsjekk på dykkerbåten. 
Materialforvalter gir nærmere beskjed om tidspunktet. 

5. Turleder kan med hell allerede nå begynne forhåndsreklame for juni-
turen til Lovund. (Har vi noen bilder som kan legges ut?)

6. Hans Anton Stenersen representerer RSD i 17. mai toget på Mo og stiller i 
fullt dykkerutstyr inkl. flasker, svømmeføtter og 20 kg bly.

Ellers intet og god sommer !

Mo i Rana 16.05.2012

Olav Tofte Larssen


