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På mødet deltog:
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Jørn Christoffersen (JC)






Kim Hansen (KH)
Kim Saaby (KS)
Michael B. Sørensen (MBS)
Stig Lyngby (SL)

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

ad 1. Til referatets punkt 12 vedrørende Team Danmark, var et ønske om at der af teksten fremgår, at DIF kan være den enlige organisation for
udvikling af eliteidrætten.
Med denne tilføjelse blev referatet godkendt.

2.

Godkendelse af dagsordenen

ad 2. Dagsordenen blev godkendt.

3.

Forretningsorden for bestyrelsen
Til brug for fælles aftale for bestyrelsens arbejde, skal en forretningsorden fastlægges. Forsalg til forretningsorden er vedlagt som bilag 1.

ad 3. Flere ændringsforslag blev foreslået til ny forretningsorden for bestyrelsen. Disse vil blive indarbejdet et fornyet udkast.
JIP vil derfor arbejde med et fornyet udkast til
godkendelse på førstkommende møde.

Til godkendelse.
Indstillet af Jan Ivar Pinndal
4.

Fastlæggelse af bestyrelsens mødeplan
Følgende plan for bestyrelsens møder samt en række andre
arrangementer frem til Repræsentantskabsmøde 2004 indstilles:
Bestyrelsesmøder:
05-2003
søndag den 18. maj 2003 kl. 1000 i København
06-2003
fredag den 27. juni 2003 kl. 1200 på Samsø
07-2003
søndag den 24. august 2003 kl. 1600 –
telefonkonference
08-2003
fredag den 19. september 2003 kl. 1900 i Odense
09-2003
søndag den 19. oktober 2003 kl. 1600 –
telefonkonference
10-2003
lørdag den 1. november 2003 kl. 1100 i Aalborg
11-2003
lørdag den 13. december 2003 kl. 1100 i København
01-2004
søndag den 25. januar 2004 kl. 1600 –
telefonkonference
02-2004
lørdag den 21. februar 2004 kl. 1100 i Sydjylland
03-2004
søndag den 21. marts 2004 kl. 1600 –
telefonkonference
04-2004
søndag den 18. april 2004 kl. 1100 i København
Øvrige:
Budgetseminar lørdag den 20. september 2003 i Odense
Repræsentantskabsmøde søndag den 25. april 2004 i nærheden af Lillebælt.
Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 4. Møderækken for bestyrelsen blev godkendt
med følgende ændringer:
Møde 05-2003 søndag den 18. maj 2003 flyttes
til torsdag den 22. maj kl. 18.00.
Møde 06-2003 tilstræbes afholdt i forbindelse
med sommerlejren, men en endelig dato er
endnu ikke fastlagt.
Møde 07-2003 søndag den 24. august flyttes til
den mandag den 25. august kl. 19.00.
Det blev indskærpet, at møder vil blive ændret
til telefonkonferencer, der hvor det er muligt.

5.

Ansøgning om uddannelse af instruktører i teknisk dykning
Det er Teknisk Udvalgs ambition at vedligeholde CMAS/DSF
høje uddannelsesmæssige niveau ved løbende at deltage i
kompetencegivende kurser i relation til TU ansvar for medlemmernes løbende faglige ajourføring.
Indstilles af to personer til uddannelse som instruktører i teknisk dykning er et delmål i vores bestræbelser på at kunne udvikle og implementere Rebreather, Advanced Rebreather, Trimix, Advanced Gasblender og komplementerende instruktørkurser.
Indstillingen er vedlagt som bilag 2.

ad 5. Bestyrelsen er positiv overfor ansøgningen,
men ønskede dog nogle supplerende informationer inden en endelig beslutning bliver taget.

En tydeligere argumentation for at
DSF behov er lige nu.

En mere præcis plan for hvordan uddannelsesområdet tænkes udviklet
og implementeret i DSF.
Endvidere blev der udtrykt et ønske om en politik for videre- og efteruddannelse af instruktører
til DSF. KS vil i den forbindelse udarbejde et
udkast til behandling på et senere møde.

Til drøftelse.
Indstillet af Teknisk Udvalg
6.

Projektet National Center for Træning, uddannelse og
udvikling
Efter tilkendegivelse på Repræsentantskabsmødet den 6. april
2003 i Korsør, nedsættes en arbejdsgruppe til undersøgelse af
grundlaget for køb af Bogense Svømmehal. Svømmehallen
tænkes brugt som Dansk Sportsdykker Forbunds nationale
center for træning, uddannelse og udvikling.
Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen er vedlagt som
bilag 3.

ad 6. Bestyrelsen vedtog et kommissorium.
Inden undersøgelsesarbejdet for alvor kom i
gang, er Bogense Svømmehal dog blevet solgt
til nogle lokale erhvervsdrivende, hvorfor videre
undersøgelsen er blevet standset.

Kommissoriet indstilles til godkendelse.
Indstillet af Jan Ivar Pinndal
7.

Deltagerbetaling for danske deltager ved internationale
stævner
Finne- og apparatudvalget vel gerne komme med en indstilling
til bestyrelsen. Det vi gerne vil have at I ser på, er deltagerbetalingen til internationale mesterskaber. Vi mener ikke det kan
være rimeligt, at en svømmer der er udtaget til at deltage ved
internationale mesterskaber, har lagt arbejde i at nå hertil, herefter skal betale for at få lov til at repræsentere Danmark.
Vi indstiller derfor følgende:
For udtagne svømmer, skal forbundet betale ved internationale
mesterskaber.
Er der ledige pladser på holdet, giver man tilbudet til
de "næstbedste", (for at de kan få konkurrence erfaring) disse
svømmere betaler selv, som i den nuværende ordning. For at
blive udtaget, skal der opnås en tilfredsstillende tid ved DM.
En arrangerende klub, der er villig til at afholde et internationalt
mesterskab, og som lægger meget arbejde i det. Skal ikke
betale for at få svømmere til start.

ad 7. Bestyrelsen har den holdning, at en ændring af
de eksisterende retningslinier for deltagelse i
internationale stævner bør gælde for alle
idrætsudøvere på eliteniveau i DSF. På denne
baggrund kunne bestyrelsen ikke godkende
indstillingen.
Bestyrelsen ønsker at lave en ny politik på området, hvorfor JC vil udarbejde et udkast til senere behandling i bestyrelsen. I udkastet skal
blandt andet være en struktur for udarbejdelse
af de nærmere kriterier for kvalifikation til disse
stævner.

Til drøftelse.
Indstillet af Finne- og Apparatudvalget
8.

Eventuelt

ad 8. Følgende uopsættelige beslutninger blev taget:
8.1. Bestyrelsen godkender Finne- og Apparats
deltagelse i stævnet i Leipzig da de økonomiske midler findes inden for egne budgetposter.
8.2. Henrik Meyer Rasmussen (Akademisk Undersøisk Gruppe) kan godkendes som formand for TU.
8.3. SL arbejder videre med medlemsforsikringer som tegner meget lovende.

