
Referat årsmøte 2021 Søgne Dykkerklubb 

Årsmøtedato 11 Februar 2021 

Møtet foregår i hovedsak elektronisk. Teams blir brukt som møteplattform og Spond blir brukt til 

avstemming. Styret møtes på prestegården. 

Saksliste: 

• Åpning av årsmøtet v/Karl Klungland – Åpnet 

• Valg av dirigent – Svein Ove 

• Valg av referent – Karl Klungland 

• Godkjenning av innkalling og gjennomføring av møtet på teams/avstemningssystem – 

Godkjendt 

• Godkjenning av de stemmeberettigede – 24 Stemmeberettige 

•  Valg av tellekorps – Geir og Øystein 

• Benkeforslag – Gjennomgått og godkjendt behandlet. 
- Styret hadde styremøte Mandag 08.02.21 hvor vi diskuterte innkommne saker på nytt og 

utarbeidet et alternativt forslag som styret står samlet bak.  

Dersom det er flertall for behandling av dette forslaget så trekker Karl sitt forslag. Styret 

forslag er distribuert til alle påmeldte til årsmøtet. 

•  Valg av 2 for å signere protokoll – Siri og Morten 

•  Styrets beretning for 2020 – Gjennomgått og oppdatert 

• Gjennomgang av regnskap for 2020 v/Svein Ove – Gjennomgått og godkjendt 

•  Innkomne saker 

 

Nytt benkeforslag kommet fra styret: 
 

1. Styret anbefaler støtte på totalt inntil kr 70 000 for slitasje på personlig utstyr i forbindelse med 
gjennomførte ryddeaksjoner i klubben. Styret står for fordeling etter estimat levert av hvert 
medlem som søker. Kompensasjon er tidsbegrenset frem til årsmøtet 2021.  
Avstemming: Vedtatt 18 mot 6 stemmer. 
 

2. Vi oppretter egen ryddegruppe for å unngå at rydding går på bekostning av annen aktivitet i 

klubben og at ingen skal føle at man må rydde. 

Vi oppretter en leder for ryddegruppen på lik linje med båtansvarlig, kompressoransvarlig etc. 

Leder for ryddegruppe administrer alle søknader og rapporteringer i forbindelse med rydding og 

sørger for at sikkerheten på ryddeaksjoner blir ivaretatt. 

Avstemming: Vedtatt med 24 mot 0 stemmer 

 

3. Klubben fortsetter med å dekke løpende utgifter for dugnadsdykk. (Luft, gass (helium med inntil 
3000 liter pr år), scooter, kalk, båt, hansker). Dette gjelder også de som rydder på ordinære 
klubbdykk ol. 
Klubben godtgjør bruk av privat scooter på dugnadsdykk med 50 kr pr dykk. (Klubben kan 

budsjettere med innkjøp av flere scootere eller vi kan kompensere for bruk av privat scooter etter 



samme sats som klubben har for bruk av klubbscooter. Klubben har tidligere estimert at batterier 

og vedlikehold av klubbscootere koster 50 kr pr dykk. (Pris leie scooter: ca 150 dykk * 50 kr = 

7500kr) Pris kjøp av flere scootere pr stk: 45 000 + estimert slitasje/service kost 50 pr dykk) 

Avstemming: Vedtatt 24 mot 0 stemmer 

 

4. Trykktesting: Det er kommet ett tilbud fra A-Dykk på trykktesting av flasker. Dette er et veldig 
rabattert tilbud. Tilby medlemmer trykktesting av inntil 2 flasker på klubbens regning imot at de 
i løpet av 2021 deltar aktivt i minimum 2 ryddeaksjoner/ryddeturer/dugnader. (Eventuell O2 
rens, syring, kranservice og flere enn 2 flasker per medlem kommer i tillegg og dekkes ikke av 
klubben).  
Avstemming: Vedtatt 23 mot 1 stemme 
 

5. Klubben dekker ikke slitasje og skader på privat dykkerutstyr.  
Avstemming: Vedtatt 21 mot 3 stemmer 
 

6. Klubben inngår avtale med Handelens Miljøfond om miljøaksjon i 2021 iht tilbud. Vi fortsetter 
med dekning av inntil kr 500 for følgebåt. 
Avstemming: Vedtatt 24 mot 0 stemmer 

 

Forslag fra Karl er trukket tilbake: 

Styret har hatt møte hvor inkomne saker er diskutert og satt opp slik at det er mulig å 

stemme for eller imot. Styret har ikke samlet kommet med noen anbefalinger for noen 

av forslagene som er kommet inn. 

Forslag fra Karl: 

1:  

Klubben dekker kompensasjon for slitasje på personlig utstyr i forbindelse med rydding for 2019 

og eller 2020 

(Estimert kompensasjon slitasje på utstyr pr år: 60 000 (300 Dykketimer * 200,-)) 

(Estimert kompensasjon bruk av privat scooter pr år (200 dykk * 50,-)) 

2:  

Rydding i 2021, vi oppretter en egen ryddegruppe som administrerer og står for utførelse av 

rydding som ikke går på bekostning av annen aktivitet i klubben. 

- Vi oppretter en leder for ryddegruppen på lik linje som vi har med båtansvarlig, 

kompressoransvarlig etc. Leder for ryddegruppe administrer alle søknader og rapporteringer 

i forbindelse med rydding og sørger for at sikkerheten på ryddeaksjoner blir ivaretatt. 

- Det settes opp et «Fordelsprogram» for deltakere i denne gruppen 

Fordeler:  

- Klubben dekker de faktiske utgiftene for deltakelse i ryddedykk (Luft, Gass, Båtleie, 

Scooterleie etc.) Dersom deltakere bruker egen scooter i stedet for å bruke klubbens scootere 



kompenseres dette med kostpris for bruk av scooter 50,- (Dette er klubbens egen sats for 

bruk av scooter. Dette skal dekke vedlikeholdskost) 

- Klubben kompenserer for noe av den ekstra slitasjen som påføres utstyret som brukes i 

forbindelse med ryddingen. For at dette skal bli rettferdig så må det settes en lik sats for alle 

som deltar. Forslag 200 kroner pr time (Dykketid). (Ved å bruke timekompensering framfor 

pr dykk så blir det rettferdig for alle) 

- All ryddeaktivitet i gruppa legges til egne ryddeturer.  

- På alle dykk og turer som ikke er ryddedykk eller man deltar i teineaksjonen betaler man 

deltakelse i henhold til klubbens satser. 

Forslag til budsjett for rydding 2021: 

Inntekt:  

292 000 fra handelens miljøfond 

(Mulig tillegg støtte fra Teineaksjon NDF dersom ordningen blir re-etablert) 

Utgifter:  

(Estimert 80 ryddeturer med 3 – 4 dykkere) 

Driftsutgifter scooter: 10 000 (200dykk * 50,-)  

Utgiftdekning følgebåter: 40 000 (500,- * 80 aksjoner) 

Kompensasjon slitasje på utstyr: 60 000 (300 Dykketimer * 200,-) 

3: 

 Innkjøp av klubbtøy til de som bidrar i rydding/Dugnader (Vinterjakke, genser, Regntøy) etter behov. 

4:  

Trykktesting: Det er kommet ett tilbud fra A-Dykk på trykktesting av flasker. Dette er et veldig rabattert 

tilbud. Tilby medlemmer trykktesting av inntil 2 flasker på klubbens regning imot at de i løpet av 2021 

deltar aktivt i minimum 2 ryddeaksjoner/Ryddeturer. (Eventuell O2 rens, syring, kranservice og flere enn 

2 flasker per medlem kommer i tilegg og dekkes ikke av klubben) 

 

• Eventuelle saker som årsmøtet ønsker behandlet – Ingen andre saker innkommet 

• Gjennomgang av handlingsplan for 2021 – Gjennomgått og oppdatert 

• Fastsettelse av årskontingent mm.   

Dagens satser: 

Medlem 350  

Medlem familie 400 

Luft 350 

Båtpenger 50 

Scooterleie 50 



Leie av båt lukket tur 400 

Bruk av klubbens ROV – Styret tar avgjørelse på dette. 

• Oppsett av budsjett for 2021 -  Oppdatert og godkjendt 

• Valg 

Leder: Karl Klungland 2020 
Nestleder: Svein Ove Aanesland 2021 
Styremedlem: Siri Kristoffersen 2021 
Styremedlem: Signe Monsen 2021 
Styremedlem: Kjell Klungland 2020 
Styremedlem: Øystein Karlsen 2020 
Styremedlem: Espen Lauritsen 2020 
1. Varamedlem: Steinar Monsen 2021 
2. Varamedlem: May Bjelland 2021 
3. Varamedlem: Arne Wathne 2021 

Kontrollkomite: Geir Smebøle 

Kontrollkomite: Trond Jarle 

Kontrollkomite vara: Glenn Ivar 

• Båtansvarlig: Steinar Monsen 

• ROV Ansvarlig: Steinar Monsen 

• Kompressoransvarlig: Svein Ove 

• Valgkomite: Knut Severinsen og Scott Garriott 

• Kasserer/Regnskap: Svein Ove og Arne Wathne 

• Sikkerhetsansvarlig: Robin Dahl 

• Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik 

• Ryddeansvarlig: Karl Klungland 

• Revisor: Steinar Monsen og Glenn Ivar  
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