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§1. Formål
Feistein Dykkerklubb er en frittstående dykkerklubb som skal arbeide for sikker
dykking for alle sine medlemmer etter PADIs regler for sikker dykking.
Videre har klubben til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som er i
samsvar med medlemmenes aktivitet og dykkerinteresser.
§2. Organisasjon
Feistein Dykkerklubb ble stiftet 31.12 1983 og er registrert med Org nr: 983 422 934.
Klubbens postadresse er Postboks 110, 4358 Kleppe.
FDK skal ha et styre som leder alle aktiviteter, styret skal være sammensatt av åtte
medlemmer.
Nytt styre velges etter forslag fra det sittende utvalg, eller etter innkomne forslag fra
medlemmene på årsmøtet. Styret skal ha følgende sammensetning:

Formann

velges for 1år

Nestformann

velges for 1 år

Kasserer

velges for 1 år

Sekretær

velges for 2 år

Sikkerhetsansvarlig

velges for 1 år

Styremedlem 1

velges for 2 år

Styremedlem 2

velges for 1 år

Styremedlem 3

velges for 1 år

Styret konstituerer seg med hensyn på styrets sammensetning, funksjoner, oppgaver
og ansvarsområder iht FDKs lover og vedtekter.
Et styremedlem kan trekke seg fra sitt verv ved sykdom, eller annen personlig grunn
før perioden er ute.
Styret holder klubbens medlemmer informert om aktiviteter og nyheter gjennom
klubbens nettside og ved e-mail.
Ved konstituering av nytt styret i klubben, fordeles de forskjellige oppgavene etter
behov. Styremedlemmene er ikke automatisk låst til de enkelte oppgavene.

Styret i FDK har følgende verv og hovedoppgaver:

Formann:

Overordnet ansvar for klubbens aktiviteter.
Innkalling til styremøter.
Skrive referat fra styremøter sammen med sekretær.

Nestformann:

Være formannens stedfortreder og fungere som en resursperson
for styret og klubben.

Kasserer:

Holde orden på klubbens økonomi, inkludert årsregnskap og
budsjetter.
Oppdatere medlemslister.
Ansvar for å ta i mot mye medlemmer til klubben.
Administrasjon av nøkler.

Sekretær:

Assistere formann ved skriving av referat fra styremøter.
Holde orden i klubbens Forsikringer og fylle ut søknader om
støtte til klubben.

Sikkerhetsansvarlig: Oppdatere klubbens Internkontrollsystem.
Se til at prosedyrer og retningslinjer for bruk av
klubbens utstyr og aktiviteter blir oppdatert.
Gjennomføring av sikkerhetsøvelser ved klubbdykk.
Vedlikehold av klubbens sikkerhetsutstyr.
Styremedlem 1:

Aktivitets og turansvarlig.
Driftsansvarlig for klubb båten.
Oppdatere instrukser og dokumenter for bruk av klubb båten.

Styremedlem 2:

Utstyrsansvarlig for kompressorene og for flaskebank.
Oppbevaring av bærbar kompressor.
Oppdatere dokumenter for kompressorene og for
fylling av flasker.

Styremedlem 3:

Husansvarlig for klubblokalet.
Oppdatere instruks for bruk og vedlikehold av klubbhuset.
Dugnadsjef.

§3. Medlemmer
For å være enkeltmedlem av Feistein Dykkerklubb må vedkommende vært fylt 15 år.
Ved familiemedlemskap regnes alle i husstanden som medlemmer. Aktiviteter for
medlemmer under 15 år er de som FDK for tiden tilbyr.
Medlemskapet er gyldig og regnes fra den dagen kontingenten er betalt.
Klubben har ingen aldersbegrensinger oppover. Alle nye medlemmer skal signere
PADIs sikkerhetsregler samt fylle ut innmeldingskjema for Feistein Dykkerklubb,
hvor de skriver under på at de forstår Feistein Dykkerklubbs sikkerhetsregler og at de
har lest og forstått klubbens lover og vedtekter. Klubbens vedtekter skal utleveres til
alle nye medlemmer.
§4. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må medlemmet være fylt 16 år. Videre har klubbens medlemmer
stemmerett når vedkommende har betalt medlemskontingent og har vært medlem i
klubben i tre måneder.
Medlemmer i klubben som har fylt 16 år kan velges inn i styret med fulle rettigheter
og plikter.
Støttemedlemmskap gir ikke stemmerett.
§5. Styrets godtgjørelser
Formanns verv og Kasserers verv godtgjøres ved at de som innehar disse vervene får
familiemedlemskap og fri luftfylling i denne perioden.
§6. Årsmøte
Årsmøtet skal avholdes en gang i året, fortrinnsvis innen utgangen av februar hvert år.
Styret avgjør hvor og når årsmøtet skal avholdes.
Innkalling til årsmøtet sendes til alle medlemmer av Feistein Dykkerklubb senest 14
dager før årsmøtet avholdes. Sammen med innkallingen skal det være med en saksliste
over alle saker som ønskes tatt opp.
Årsmøtet åpnes av formannen i klubben. Formannen kan foreslå en annen person til å
lede møtet men vedkommende skal da godkjennes av de andre møtedeltakerene. Alle
saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er det
formannen sin stemme som avgjør utfallet.

På årsmøtet velges 2 – to revisorer blant klubbens medlemmer. Oppgaven er å
godkjenne inneværende årsregnskap. Kassereren i klubben kan ikke velges til revisor.
§7. Årsmøtets oppgaver
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive møteprotokollen.
4. Behandle årsmelding.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Velge 2 – to revisorer til å godkjenne inneværende årsregnskap.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta budsjett.
10. Foreta følgende valg av styre.
Formann og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Styret konstituerer seg, velger nestleder og fordeler oppgavene innen 1 måned etter
årsmøtet.
§8. Klubbmøter og styremøter
Styret i klubben arrangerer møter for medlemmene etter behov og interesse. På
disse møtene kan medlemmene i klubben komme med anmodninger og forslag til
styret om hva de bør ta opp/arbeide med.
Styremøter avholdes etter behov, og formannen innkaller til disse møtene. Styret i
FDK avgjør selv hvor ofte en skal ha møter. Anmoder en av styrets medlemmer om
møte, innkaller formannen til møte snarest.
Vedtak fattet i styret er gyldig når fire av styrets medlemmer er tilstede, og minst tre
av dem stemmer for forslaget. Styret kan ikke uten årsmøte, få godkjennelse av en sak
med mindre der er minst to tredjedels flertall.
§9. Endring i vedtektene
Endringer i vedtektene kan bare besluttes på årsmøtet med minst to tredjedeler av de
avgitt stemmene. Det kreves at forslag til endringer sendes til medlemmene sammen
med innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet kan ikke gjøre noen endringer i forslag til nye
vedtekter.

§10. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i FDK innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak på årsmøte i FDK.
b) Vedtak i styret i FDK.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.
Ekstraordinært årsmøte i FDK skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.
§11. Eksklusjon
Feistein Dykkerklubb kan ekskludere et medlem av klubben hvis:
1. Han/hun har gjort seg skyldig i grovt skadeverk på klubbens eiendeler eller lokaler.
2. Vedkommende bryter de til enhver tids gjeldende sikkerhetsregler.
3. Sprer negativitet om klubben eller på annen måte motarbeider klubbens formål.
Ved betydelig brudd på regel 1 kan medlemmet ekskluderes uten varsel.
§12. Krav til saksbehandling ved eksklusjon
Det skal gis skriftlig advarsel til personer som har brutt noen av bestemmelsene i FDK
før eksklusjon kan finne sted. Advarselen skal leveres til vedkommende personlig.
Advarselen skal inneholde alle opplysninger om forhold som kan føre til eksklusjon.
Videre skal den ekskluderte gis en frist på minst 14 dager til å uttale seg om forholdet.
Bare de forhold som gjøres gjeldende i advarselen kan danne grunnlag for eksklusjon.
Begår vedkommende nye brudd som kan føre til eksklusjon, kan ikke advarsel for
andre forhold gjøres gjeldende. Endelig eksklusjon fattes av årsmøtet hvis minst to
tredjedeler av de fremmøtte stemmer for eksklusjon.
Er noen av saksbehandlingsreglene i denne paragraf, eller innkallings prosedyrene i
§6. brutt, har ikke årsmøtet kompetanse til å ekskludere medlemmer.
§13. Klubbens nettside
Feistein Dykkerklubb utpeker en kompetent person til å være ansvarlig for innholdet
på klubbens internettside. Denne personen har rett til å fjerne informasjon som ikke
ønskes på denne siden. Informasjonen som deles skal ikke være krenkende, ikke
inneholde personangrep, utilbørligheter eller inneholde stoff og bilder som ikke
godkjennes av de personene som er involvert.

§14. Klubbens eiendeler
Klubbens materiellforvaltere skal ha kontroll over alle klubbens eiendeler til enhver
tid. Utlån av klubbens eiendeler må bestiller to dager før utlånet skal finne sted.
Det er ikke tillatt å benytte klubbens utstyr eller klubbhuset til inntektsgivende
aktiviteter utenom klubbregi med mindre dette er godkjent av styret.
§15. Klubbdykk og turer i regi av FDK
For at et dykk eller en tur skal kunne kalles et klubbdykk skal det annonseres med
oppslag i klubblokalet eller via internett. Dette må skje minst to dager i forveien.
§16. Oppløsning/avvikling av klubben
Vedtak om oppløsning/avvikling av klubben kan bare fattes av to påfølgende årsmøter
med minst 14 dagers mellomrom. Det kreves minst to tredjedels flertall av alle
stemmene på begge årsmøtene før vedtaket om oppløsning/avvikling er gyldig.
Når vedtaket om oppløsning/avvikling er fattet, velges et utvalg som skal ivareta
klubbens eiendeler/aktiva. Utvalget skal avvikle bankkonti, omsette alle aktiva ved
annonsering gjennom klubbens nettverk og dagspresse til høystbydende. Innkomne
midler får til dekning av eventuelle utestående fordringer.
Eventuelle disponible midler etter regnskapets avslutning doneres til en humanitær
organisasjon.
§17. Sikkerhet
Feistein Dykkerklubb v/styret har ansvar for at klubbens sikkerhetsutstyr er i orden og
tilgjengelig ved organiserte klubbdykk. Styret skal medvirke til at klubbdykk
organiseres og utøves på en sikker måte.
Det enkelte medlem har ansvar for at det personlige utstyret er i forsvarlig stand og at
det er tilpasset den type dykking som utføres. Alle medlemmer er og underlagt PADIs
regler for sikker dykking.
Ingenting ved sikkerhetsreglene fritar den enkelte dykker for personlig ansvar for egen
sikkerhet i forbindelse med all dykking og aktivitet i regi av FDK.
§18. Økonomi, Forsikringer og bankforbindelser
Alle innkjøp skal klareres med minst 2 styremedlemmer i forkant av kjøpet.
Klubbens bank konto er i Klepp Sparebank. Konto nr. 3290 07 70501
Feistein Dykkerklubb har forsikringsavtale med Storebrand forsikring.
Styret kan ikke påføre klubben økonomiske utlegg som overstiger den til enhver tids
økonomiske evne.

§19. Kontingent og medlemskap
Medlemskontingenten fastsettes på ordinært årsmøte etter forslag fra det sittende
styret. Må medlemskontingenten reguleres med mer enn 10% i perioden frem til neste
ordinære årsmøte, skal kontingentreguleringen godkjennes av medlemmene i
ekstraordinært årsmøte. Medlemskontingenten betales forskuddsvis.
Feistein Dykkerklubb har valgt å tilby tre forskjellige typer medlemskap:
Enkeltmedlemskap, Familiemedlemskap og Støttemedlemskap.
Kontingenten betales hvert år, og størrelsen på kontingenten skal etter årsmøtet hvert
år føres inn i skjema: 31. Kontingent for årsmedlemskap og årskort for luftfylling.
Beløpet skal oppdateres selv om det ikke blir endringer av kontingenten fra året i
forveien.
§20. Luftfylling
Luftfylling skal bare utføres av personer over 18år som også har fått opplæring i bruk
av fylleutstyret. Vedkommende skal være gjort kjent med farene forbundet med dette.
Feistein Dykkerklubb har valgt å tilby tre forskjellige avtaler for luftfylling:
Årskort Enkeltmedlem, Årskort Familie og Enkeltfyllinger.
Prisene for fyllekort skal etter årsmøtet hvert år føres inn i skjema: 31. Kontingent for
årsmedlemskap og årskort for luftfylling.
Beløpet skal oppdateres selv om det ikke blir endringer av prisene fra året i forveien.
§21. Personlig nøkkel og depositum
For å få egen nøkkel til klubblokalet og luftfylling må vedkommende være medlem av
klubben og også betale et depositum på kr 500. ved mottak av nøkkelen. Oversikt over
hvem som har nøkkel og nøkkelnummer skal holdes orden på i skjema: 32. Oversikt
over nøkler til Feistein Dykkerklubb.
Nøklene til klubbhuset skal skiftes ut med jevne mellomrom for å sikre at kun
betalende medlemmer har tilgang til klubbhuset.
Støttemedlemmer skal ikke ha nøkkel eller personlig kode til klubbens alarm.
§22. Leie av klubbens utstyr til private turer
Klubb båten:
For tiden viderefører vi styrevedtak om at det skal være gratis å låne båten for
medlemmene. Dette er for å stimulere til økt bruk av denne.

Bærbar kompressor:
Annonserte klubbturer i FDKs regi har førsteretten til å bruke den bærbare
kompressoren, men den kan også leies av klubbens medlemmer, forutsatt at de
oppfyller krav om utleie, og har fått opplæring i bruk av denne.

For å sjekke at kompressoren er tilgjengelig for bruk. Kontakt kompressoransvarlig.
Ratene for privat leie er som følger:
Helg:
Uke:

kr 100. + kr 50. pr. påbegynt driftstime
kr 200. + kr 50. pr. påbegynt driftstime

§23. Ansvar ved skade på klubbens utstyr
Private turer:
En generell regel ved skade på klubbens utstyr på private turer er at de som forvolder
skaden erstatter denne, slik at klubben holdes skadesløs. Hvis skaden skyldes slitasje
eller forhold det ikke kan rådes med, dekkes denne av klubben.
Ansvar for dekking av skade ved bruk av klubbens båt på private turer er som følger:
Båtfører eller den som forvolder skaden er ansvarlig hvis skaden skyldes uaktsomhet.
Normalt er ansvaret begrenset oppad til forsikringens egenandel.
Hvis skaden skyldes særlig graverende forhold, eller overlagt handling, kan ansvaret
økes til også å omfatte ting som tapte driftsinntekter, forhøyet forsikringspremie,
redusert verdi på båten, etc.
Med mindre det er full enighet blandt turens deltagere om ansvarsforholdet, og
vedkommende påtar seg det økonomiske ansvaret, avgjøres dette av Styret eller en
gruppe nedsatt av Styret.
Båtfører er ansvarlig for at alle skader og defekter meldes snarest til styret
v/båtansvarlig.
Hvis båten ikke kan eller bør brukes på grunn av skaden, har båtfører i tillegg ansvar
for at dette blir gjort kjent ved oppslag på klubbhuset, kunngjort på klubbens nettsider,
og markert på båten. Alle skader og defekter skal i tillegg føres i båtloggen.
Hvis oksygenutstyret blir benyttet har vedkommende ansvar for at denne blir fyllt opp
igjen. Dette skal skje så raskt som mulig og det skal meldes fra til styret
v/sikkerhetsleder.
Kun medlemmer kan leie klubbens utstyr til private turer, dette tilbudet gjelder ikke
for støttemedlemskap.

Klubbturer i FDK regi:
En generell regel ved skade på klubbens utstyr på slike turer er at klubben erstatter
disse.
Båtfører eller den som forvolder skaden er økonomisk ansvarlig hvis skaden skyldes
grov uaktsomhet. Normalt er ansvaret begrenset oppad til forsikringens egenandel.
Hvis skaden skyldes særlig graverende forhold, eller overlagt handling, kan ansvaret
økes til også å omfatte ting som tapte driftsinntekter, forhøyet forsikringspremie,
redusert verdi på båten, etc.
Båtfører er ansvarlig for at alle skader og defekter meldes snarest til styret
v/båtansvarlig.
Hvis båten ikke kan eller bør brukes på grunn av skaden, har båtfører i tillegg ansvar
for at dette blir gjort kjent ved oppslag på klubbhuset, kunngjort på klubbens nettsider,
og markert på båten. Alle skader og defekter skal i tillegg føres i båtloggen.
Hvis oksygenutstyret blir benyttet har vedkommende ansvar for at denne blir fyllt opp
igjen. Dette skal skje så raskt som mulig og det skal meldes fra til styret og til
sikkerhetsansvarlig.
§24. Klubbhus
FDK’s klubbhus er eid av Geir Egil Grude og lånes på åremål. Vår forpliktelse
sammen med Geir Egil er å holde huset i orden og utføre nødvendig vedlikehold. Dvs.
utvendig maling og utbedring av feil og mangler som måtte oppstå.
Det er ikke tillatt å røyke inn i klubbhuset og eventuelt utleie av klubbhuset skal
administreres av styret.
Geir Egil Grude har telefon 51426718 og mobil 99268324.

