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Styrets årsberetning 2016
Styret for 2016 har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styrem/tur:
Styrem/Barn/ungd:
Matr.forv:

Geir Wennevold
Per Bjaanes
Mette Vik Habberstad
Gøran Habberstad
Erik Borander
Simon Mork
Kai Halvorsen

Det har siden forrige årsmøte vært avholdt sju styremøter, og oppmøtet har vært bra selv om
vi ikke har vært fulltallige hver gang. I tillegg er det avholdt et ekstraordinært årsmøte for å
vedta klubbens lov.
Vi har gjennomført CMAS * og CMAS **/ *** fridykkerkurs i 2016, og disse kurset
sluttføres i løpet 1. halvår 2017. Det har i 2016 ikke blitt gjennomført apparatdykkerkurs i
EDK.
Vi har anskaffet oss lagringsplass på en låve på Skovseth på Siggerud hos Odd Ola Berg. Her
disponerer vi to plasser til båtene våre. Vi betaler 9000,- per år for disse
båtoppstillingsplassene. Vi kan lagre ting i båtene og har tilgang til hele året.
Vi kommuniserer i dag med medlemmene gjennom Facebook, epost og SMS. I tillegg har det
i 2016 blitt satt opp nye nettsider for klubben på eidsvoll-dk.no.
Det er lagt opp en medlemsgruppe på Facebook som kun er åpen for medlemmer i tillegg til
en åpen klubbside. Styret ser svært positivt på at medlemssidene blir brukt aktivt, og
oppfordrer flere medlemmer til å gjøre dette. Dette kan skape enda mer aktivitet i klubben,
også utover dykketurer. Det er ikke gjennomført medlemsmøte i året som er gått, men dette
søker vi å bedre på i 2017.
Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å opprette en jubileumskomité til vårt femtiårsjubileum.
Her ble Erik Borander valgt som leder av komitéen. Denne gruppen har jobbet meget godt
gjennom hele året frem til festen 12. november. Ordføreren i Eidsvoll var tilstede på festen og
overrakte gave til klubben og holdt en fin tale. Vi fikk også gave fra Norges Dykkeforbund og
Oslo og Akershus Dykkekrets. Det ble gitt utmerkelse til Sven Erik Bakken for hans arbeid
for klubben og sporten. Styret takker alle som har bidratt til at dette ble en flott markering.
I 2016 brukte vi kun Norges Idrettsforbunds Klubbadmin til medlemsregister og utsendelse av
kontingent og andre avgifter i klubben. Dette har vært en bra løsning for oss, og vi minner
medlemmene på å holde sin kontaktinfo oppdatert via Min Idrett eller ved å sende epost til
styret.
Vi er per i dag 105 medlemmer i klubben, mot 94 i april 2016. I 2017 håper vi igjen på et godt
år, og at aktiviteten generelt øker. Styret for 2016 takker for seg, og ser fram til et spennende
nytt år.
Geir Wennevold
Leder Eidsvoll Dykkeklubb
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Årsrapport fra tur- og arrangementskomiteen Eidsvoll Dykkeklubb 2016
Komiteen har bestått av: Tor Ole Norum, Rune Andersen og Erik Borander.
Vi har hatt 2 arbeidsmøter og ellers kommunisert gjennom e-post, facebook og telefon ved
behov. Hovedmål for komiteen har vært at alle turer gjennomføres uavhengig av antall
deltagere. Med dette som grunntanke har turene blitt lagt til dykkemål hvor det er mulig å
dykke sammen med lokale dykkeklubber dersom for få dykkere er påmeldt til tur.
Følgende turer ble satt opp og gjennomført for 2016:
Dato

Sted

Type dykk

Søndag 13/3

Rødvika,
Hurdalsjøen
Drøbak

Isdykk

Søndag 10/4
Helgen 20-22/5

Langøytangen,
Langesund

Tirsdag 24/5

Nordbytjernet,
Jessheim
Hurdalsjøen

Søndag 12/6
Søndag 21/8
Langhelg 22-25/9
Helgen 21-23/10
Uke 44 (1-4/11)
Mandag 7/11
Lørdag 12/11
Lørdag 17/12

Dykking med Drøbak Undervannsklubb
(Avlyst da DUK hadde fulltegnet dykketur)
Tematur «Marinbiologi» til Langøy-tangen
fyr. Innføring i marinbiologi. Vi undersøker
alt fra mikroorganismer (alger) til større
sjødyr og planter.
Dykking sammen med Grenland D.K.
Opprydding Nordbytjernet
Avlyst, ingen deltagere

Minnevika,
Minnesund
Smøla

Mjøsdagen

Søndre Bolærne,
Tønsberg
Ullevål, Oslo

Tema for tur naturdykk, nattdykk
Kontakt med Tjøme og Nøtterøy D.K.
Trykktanktur (Utsatt til nyåret 2017)

Rødvika,
Hurdalsjøen
Grendehuset Dal

Divers night

Bankplassen,
Eidsvoll

Juledykk, Sundet, Eidsvoll

Jubileumstur Smøla

Jubileumsfest

Turen til Smøla var turen hvor det var flest deltagere. Isdykkinga, dugnadsdykking i
Nordbytjernet og «Divers Night» er aktivitetene som ellers samlet flest dykkere lokalt. Ut
over dette er vi fra to til fire dykkere som dukker opp på turer. Jubileumsfesten ble for øvrig
en stor suksess med 62 deltagere. En stor takk til alle som bidro til festen. Spesiell takk til
Knut Nilssen for bildekavalkaden, og festkomiteen som bestod av Mette Vik Habberstad,
Tone Bråten, Hild Føleide og Per Bjaanes. Med den gode dugnadsånden styret og flere fra
klubben utviste, ble dette en riktig «Jubileumsfest»!!!
Sign. Erik Borander, Turkomiteen.
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Årsberetning Barn og ungdom, fridykking
I løpet av 2016 har vi hatt fokus på fridykking. Dette som en følge av at klubben fikk
treningstider som passer barn og ungdom bedre. Våren 2016 gjennomførte vi et kurs som vi
kalte tilvenning til fridykking. Dette var et uformelt kurs der fokuset var en lystbetont
introduksjon til fridykking. Det var tre barn som startet på dette kurset og to av dem fullførte
kurset. De to har fortsatt på Cmas* kurset.
Høsten 2016 annonserte vi internt i klubben oppstart av fridykker kurs. Simon og Geir ble tatt
litt på sengen av interessen. Instruktørene hadde sett for seg mellom 6 og 8 deltagere totalt.
Det ble mange som ville være med på kurs og vi satte opp 3 kurs som har gått parallelt utover
høsten. Det er 9 barn på Cmas*, Cmas** er det 3 og på Cmas*** 7 deltagere.
Vi har delt fridykkergruppen i 3 ut fra nivået. Kursene er blitt gjennomført både i Eidsvoll
Hallen og i Råholt hallen. Fokuset til instruktørene har vært å få til en god fritidsaktivitet og
har derfor utvidet tilbudet med kursene til å streke seg utover nyåret 2017.
Simon Mork

Årsberetning Trening
I 2016 har vi hatt treninger på torsdager i Eidsvoll Hallen. I perioden fra januar til mai hadde
vi treninger fast. Fokus for treningene var kondisjon, vannfølelse og det sosiale. Vi hadde jevn
oppslutning på 4- 8 personer hver gang. Høsten har det vært litt sporadisk. Det er litt
utfordrende å få medlemmene til å binde seg opp i treninger. Målet er å få i gang treninger
igjen men det fordrer at minst fire medlemmer blir med fast.
Ellers foregår det ikke-organisert trening for klubbens medlemmer i vår bassengtid tirsdag,
onsdag, torsdag og lørdag i Råholt Bad og Eidsvoll Hallen.
Simon Mork
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Årsrapport fra sikkerhetsleder Eidsvoll Dykkeklubb 2016
Aktivitet i Eidsvoll Dykkeklubb (EDK) gjennom 2016 har vært utført uten skade på dykkere,
utstyr, eller overfor 3. person. Klubben har en god holdning til sikkerhet og styret har dette i
tankene når internkontrollen jevnlig blir satt opp på agendaen. Det er viktig at vi som utøver
dykkersporten stopper opp og går gjennom vår egen «internkontroll». Sikkerhet bør være
under kontinuerlig vurdering, øvelse, og oppdatering, for å gjøre oss som dykkere best mulig
skikket til å håndtere uforutsette hendelser.
I året som har gått har vi likevel hatt en nestenulykke samt en hendelse som jeg tør påstå sier
noe om hvordan menn agerer når vage symptomer på sykdom/skade oppstår.
I april fikk styret melding om en hendelse under fridykking i Råholt bad. En av våre
medlemmer mistet bevissthet ved øvelse i fridykking (Apnea – langdistansesvømming under
vann) i 25 m bassenget. Snar reaksjon gjør at vedkommende blir hentet opp av andre og
kommer til bevissthet uten skade. Styret har behandlet saken i ettertid. I styrevedtak under
oppfølging av saken er det gjort vedtak om at det alltid skal være minst to personer over 15 år
når man har aktivitet i svømmehall. Samtidig oppfordrer vi medlemmer som ønsker å utføre
øvelser som er særdeles krevende, om å formidle dette til de andre som man er sammen med
under aktiviteten. Sikkerhetsleder påpeker at alle som har mistet bevissthet under vann skal ha
assistert transport til lege/legevakt for undersøkelse og friskmelding. Dette på grunn av fare
for sekundærdrukning (gammel terminologi) og mulighet for komplikasjoner som følge av
hendelse.
I etterkant av klubborganisert dykkeaktivitet i høst så fikk en av deltagerne symptomer som
kunne relateres til hjertet. Vedkommende hadde merket dette ved tidligere tilfelle, antok at
symptomene skulle gå over av seg selv og kommuniserte ikke situasjonen overfor meddykker.
Sistnevnte oppfattet likevel at noe var galt, snakket med vedkommende og sammen reiste de
til legevakt for kontroll. Undertegnede har tenkt gjennom situasjonen og skjønner at jeg selv
kunne ha reagert på samme måte. Med skade for å generalisere, så handler dette om hvordan
vi menn kommuniserer. Det har vist seg at menn er tilbakeholdene med å kommunisere
sykdom og skade. I flere av artiklene i bladet Dykking, «Hva gikk galt?» så kommer det frem
at gutter/menn drøyer å kommunisere en mulig skade som kan relateres til dykkeaktivitet. Det
er først når symptomene blir tydelige at man kontakter lege for konsultasjon. En mulig
dykkerelatert skade har større mulighet for vellykket utfall, om behandling settes i gang tidlig!
Symptomene som framkom over – «tretthet» kunne ha vært dykkerelatert, så sant dette
fremkommer innen 24 timer etter dykk. Det er viktig at vi kommuniserer med personer rundt
oss når vi oppdager uregelmessighet i forbindelse med dykking. Dersom man har tro for at
symptomene skyldes dykkeaktivitet, så skal det umiddelbart iverksettes kontinuerlig
oksygenbehandling på maske! Vår nyanskaffede O2-koffert er til å brukes.
Som et ledd i å sette sikkerhet og dykkemedisin på dagsorden har styret har gitt tilslutning til
å subsidiere tur til Ullevål Sykehus i 2017. Her får vi oppfriskning av dykkemedisin,
omvisning av sykehusets nye behandlingskammer samt mulighet til å få et «dykk» til 50 m i
trykktanken. Jeg håper flest mulig tar seg tid til å bli med, de som ikke deltar på dykket
ønskes å være med for å samtale om sikkerhet og dykking i EDK.
Sign. Erik Borander, Sikkerhetsleder.
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7
15 000,00

200,00

3 655,00
-800,00
167,00

42 110,07

7 500,00

6 370,00

Årsresultat

700,00

0,00

0,00

120 600,00

30 000,00

18 240,38

82 948,69

1 000,00
5 000,00
0,00
2 000,00

3 144,00
3 580,80
0,00
3 570,00

35 000,00

28 282,05
1 000,00
5 000,00
1 200,00

12 000,00

0,00

1 038,00
1 623,46
1 127,00

5 000,00

600,00
120 600,00

437,44
125 058,76

12 951,00

25 000,00
55 000,00
14 000,00
0,00

26 000,00

Budsjett 2016

11 787,89
59 502,39
11 500,00
2 597,50

39 233,54

Resultat 2016

Sum kostnader

Kostnader
40 Varekostnad
4230 Rekvisita/Varig utstyr
63 Kostnad lokaler
6300 Leie lokaler
68 Kontorkostnad, møter, gaver ol.
6860 Møter, gaver
69 Telefon,Porto ol.
6900 VHF
6910 Datakostnader
6940 Porto
70 Kostnad transportmidler
7000 Drivstoff + Bom
7020 Vedlikehold
7030 NITROX
7040 Forsikring og off. Avg
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil og lignende
7140 Reisekostnader
73 Salgs-reklame og
representasjonskostnader
7320 Reklame / annonser
74 Kontingent
7410 Medlemskontingenter
77 Andre kostnader
7780 Kurskostnader
7790 Diverse kostnader
80 Finanskostnader
8140 Gebyr/Bank

39 Andre inntekter
3910 Kursinntekter
3920 Årskontingenter
3970 Oppdrag / Dugnad
3999 Diverse inntekter
80 Finansinntekter
8040 Renteinntekter
Sum inntekter

Inntekter
34 Offentlige tilskudd
3400 Offentlige tilskudd

Resultatregnskap

42 110,07

37 651,31

33,00

11 345,00
800,00

1 130,00

700,00

11 759,62

-2 144,00
1 419,20
0,00
-1 570,00

-38,00
3 376,54
73,00

6 717,95

12 000,00

-7 951,00

-162,56
4 458,76

-13 212,11
4 502,39
-2 500,00
2 597,50

13 233,54

Avvik 2016

16 100,00

110 400,00

200,00

15 000,00

7 000,00

3 000,00

30 000,00

3 000,00
5 000,00
0,00
4 000,00

1 000,00
5 000,00
2 200,00

5 000,00

10 000,00

20 000,00

500,00
126 500,00

15 000,00
60 000,00
12 000,00
0,00

39 000,00

Budsjett 2017

- Båt, Hårek m/motor og henger
- Båt, Alufish m/motor og henger
- Fridykkerutstyr
- Div. tur- og sikringsutstyr
Dette er utgiftsført ved anskaffelse og fremkommer
derfor ikke med verdi i regnskapet.

Andre eiendeler, m ateriell og utstyr:

0,00

245 367,66

245 367,66

0,00
0,00

Gjeld
Forfalte krav
Sum gjeld
Egenkapital
Årsresultat
Sjekksum

245 367,66

515,00
204 183,48
40 669,18
0,00

31.12.2016

Sum eiendeler

EIENDELER
Kasse
DNB
DNB sparekonto
Postbanken

Balanse

203 257,59
42 110,07
245 367,66

0,00
0,00

203 257,59

592,00
162 218,87
40 446,72
0,00

31.12.2015
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Kommentarer til regnskapet








3400 - Kontoen for offentlige tilskudd er høyere enn budsjettert som følge av LAM
midler fra Norges Idrettsforbund
4230 – Ombygg av kompressor på Myhrer
6300 – Vi fikk ikke faktura på leie av båtopplag i 2016.
6860 – Vi holdt oss innenfor budsjett til jubileumsfest i 2016.
7140 – Det er kun avholdt en langtur i 2016.
3910/7780 – Det er ikke avholdt apparatdykkerkurs i 2016, derav lavere inntekter og
kostnader.
Året endte med et overskudd på kr. 42.110,07

Kommentarer til budsjett









3910 – Kursinntekter er justert ned, da det ikke er planlagt apparatdykkerkurs på
budsjetteringstidspunktet.
4230 – Grunnet klubbens gode økonomi er det satt av ekstra til innkjøp av varig
utstyr i 2017.
6300 – Det er satt av kr. 10 000,- til leie av lokaler til båter og utstyr.
6910 – Det er satt av litt ekstra til ny nettside
7140 – Det settes av kr. 30 000,- til leie av transport til turer i 2017.
7320 – Det settes av ekstra til profilering av klubben. Eksempelvis Rollup/banner.
Budsjettet gir overskudd på kr 16.100,-.
Årsmøtet bes vurdere om det er andre ting det skal brukes penger på og avsetning til
utstyrsfond.
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Fastsetting av medlemskontingent for 2018
Styret foreslår ut fra klubbens økonomiske situasjon at kontingenten som er vedtatt for 2017
videreføres til 2018.




Hovedmedlem kr. 1.000,- per år
Hovedmedlem familie kr. 1.500,- per år
Juniormedlem kr. 250,- per år
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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Eidsvoll Dykkeklubb 2017:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem Materiell:
Styremedlem avis/nett:
Styremedlem tur & arr:
Styremedlem B- og U-gruppa:

Geir Wennevold
(Gjenvalg 1år)
Per Bjaanes
(Gjenvalg 2 år)
Gøran Habberstad
(Ikke på valg, 1år igjen)
Mette Vik Habberstad
(Ikke på valg, 1år igjen)
(Velges blant materiellansvarlige)
(Sekretær)
(velges blant tur & arr)
(velges i barne- og ungdomsgruppa)

Tur & Arr komite:
Erik Borander
(Gjenvalg 2 år)
Rune Andersen
(Ikke på valg, 1år igjen)
??
Materiellansvarlige:
Kai Halvorsen
(Ikke på valg, 1år igjen)
Barne- og ungdomsgruppa:
Simon Mork
(Ikke på valg, 1år igjen)
Kontaktpersoner:
Sikkerhet:
Morten Lybekk
Erik Borander

(Gjenvalg 1år)
(Gjenvalg 1år)

Trening/konkurranse:
Simon Mork
(Gjenvalg 1år)
Webansvarlig:
Knut Nilssen

(Gjenvalg 1år)

Utdanningskontakt:
Kjetil Lien

(Ny 1år)

Revisorer:
Erik Borander
Sven Erik Bakken

(Gjenvalg 1år)
(Gjenvalg 1år)

Vararevisor:
Kim Forsland

(Ny 1år)

Styrets forslag til Valgkomite:
John Arne Westengen (Ikke på valg, 1år igjen)
Morten Skare
(Ikke på valg, 1år igjen)
??
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