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INNLEIING
Denne klubbhandbok er laget for å samle retningslinjer og for å svare på spørsmål om kva som
gjelder internt for medlemmane. Den skal og sikre at det er kontinuitet over det som er vedteke og
skal utførast i klubb regi.
Klubbhandboka lages av medlemmer, instruktørar og styre, med at alle kan komme med innspel til
kva som bør væra med og beskrivast her.
Klubbhandboka oppdateras kontinuerleg av klubbens styre.
Handboka skal brukast til å fortstå og kommunisere kva som er viktig i klubben vår, kva vil og vil
oppnå samt korleis ting skal gjørast.
Er det ikkje er samsvar mellom klubbhandbok, vedtekter eller lov, så er det vedtektene og lov som
gjelder
KLUBBENS HISTORIE
Bømlo Sportsdykkere blei stifta den 2 november 1974. Klubben ”sovna” i slutten av 70 tidlig 80 åra
og organisert sportsdykking blei da lite av i denne perioden. I 1988, den 23 september, blei da på
nytt blåst liv i klubben etter initiativ frå Lars Einar Hollund. Første styre møte etter ”liv redninga” vart
avhalde den 26 november 1988, på Teaterkafeen i Urangsvåg. Klubben har vært aktiv sidan den
gang.
VERDIAR OG VISJON
Bømlo Sportsdykkere baserer sin aktivitet på felles vedtatt aktivitetsverdiar for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Ut frå fellesverdiane i norsk idrett, har Bømlo Sportsdykkere tydeliggjort kva som skal prege oss og
klubben vår. Verdiane beskriver korleis vi er og korleis vi vil bli.
Bømlo Sportsdykkere sine verdiar :
§1

Klubbens formål er å:

§1.1

Samle sportsdykkere, avhalde møter for medlemmene og andre interesserte, og å arrangere
dykketurar.

§1.2

Opprette grupper for de forskjellige idretter innan sportsdykking.

§1.3

Arbeide for sikker og riktig bruk av utstyr.

§1.4

Spreie opplysning om sportsdykking.

Verdiane skal hjelpe oss til
•
•
•

å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på kvarandre
å skape gode holdningar, som fører til et godt klima
å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
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•
•

å framstå slik klubben ynskjer i alle samanhengar
å bli tydelige, få frem det som skil oss frå andre, og klargjøre vår spesielle identitet

ORGANISASJON
ORGANISASJONSPLAN
Gjeldande organisasjonsplan for Bømlo Sportsdykkere. Ansvarlige for dei forskjellige kategoriane
skal være styremedlemmer som er valt av årsmøte. Men kvar ansvarlig har anledning til å delegere
del oppgåver som f.eks. båtar under materialforvaltning til ikkje styremedlemer, men til mest
kompetente personer. Denne rapporterer da til den ansvarlige. Eit styremedlem kan ha fleire
funksjoner/ verv. Styre skal bestå av min. 5 personer og 2 varamedlemmer.

BSK Årsmøte
Årsmøte 20xx

Revisorer

Valkommite

Leiar

Sikkerhets leiar

Materialforvaltning

Nestleiar
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Ansvarsoppgave

Ansvarsområde
•
•

Leiar

•
•

Mål- og strategiarbeidet i klubben
Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og
forhandlinger
Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens
totale aktivitet
Innkallar til styremøter, forbereder saker og leder møta
Overordna ansvar for helse, miljø og sikkerhetsspørsmål (HMS)

Nestleiar

•

Leiars stedfortreder, ellers oppgaver som vanleg styremedlem.

Sikkerhetsleiar

•

Ha det daglige sikkerhetsansvaret i klubben. Ansvarlig for at
internkontroll dokumenta (IK systemet) er oppdatert.

Aktivitets leiar

•
•
•
•

Ansvarlig for apparatdykkar- og fridykkarkurs.
Ansvarleg for organisering og at kurs blir gjennomførte etter NDF
godkjent standard.
Ansvarlig for vaktlister og terminlister.
Ansvarlig for organisering av basseng og terminfesta dykking

•
•
•
•

Kasserer funksjon.
Være kontakt person for regnskapsfører.
Ansvarlig for post og korrespondanse.
Ansvarlig for politiatestar.

•

Økonomi og
Administrasjon

Båtar

•
•
•

På passe at båtane er i forsvarlig teknisk stand.
Ettersyn av fortøyingar o.l.
Være kontakt person for brukara.

Skuleutstyr

•
•

Ettersyn av klubbens skule- og utleigeutstyr.
På passe at flaske- og ventilsett er kontrollert
og sjekket etter gjeldene forskrifter.
Loggføring av utstyr og ryddighet i utstyrsrom.

•

Materialforvaltning
Klubbhus

•

Generelt vedlikehald av hus, defektar skal
meldes til hus ansvarlig før utbetring.

Luft/ Kompressor

•
•
•

Skifting av filter etter gjeldande intervall.
Bestilling av servcie for kompressor.
Kontroll på trykkprøvningsintervall av
flaskebank.
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ÅRSMØTET
Årsmøtet er klubbens høyste myndighet og avhaldets kvart år innan utgangen av mars. Årsmøtets
oppgåver er nærmare beskrive i klubbens vedtekter.
For å ha stemmerett og være valbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst éin
månad og ha betalt kontingent.
Innkalling til årsmøtet annonserast gjennom sosiale medier og med personleg e-post.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med
på å bestemme kva klubben skal gjøre, og korleis den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen
frå årsmøtet bør leggast ut på klubbens heimeside.

STYRET
Styret er klubbens høyste myndighet mellom årsmøta. Noen saker kan ikkje styrebehandles, men må
behandlast av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgåver», og saker som er
av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet.
Dersom styret er i tvil, skal saken opp på årsmøtet.
Lovpålagte oppgåver for styret:
•
•

•
•
•

Sette i verk årsmøtets og overordna organisasjonsledds regelverk og vedtak
Påse at idrettslagets midlar brukas og forvaltas på en forsvarlig måte, i samsvar med de
vedtakene som er fatta på årsmøtet eller i et overordna organisasjonsledd, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillande organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en
forsvarlig økonomistyring
Etter behov oppnamna komitear, utval eller personer for spesielle oppgåver og utarbeide
mandat/instruks for deira funksjon
Representere idrettslaget utad
Oppnemne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgåver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og
regnskap
Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir følgt
Stå for idrettslagets daglige leiing
Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidatar til valkomité
Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de
er dekket av underslagsforsikring
Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
Oppdatering av klubbhandboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller
styret kan sjølv fordele oppgavene. Fordelinga av oppgaver bør beskrivast, slik at folk ser kven de
skal kontakte i ulike saker
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STYRETS ARBEID
•
•

Det skal forsøkes å avhalde minimum 5 styremøter i året.
Møta skal fortrinnsvis avhaldas på klubbhuset, vis mulig.

Styret er vedtaksført når et fleirtall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattas med fleirtall av
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørande. Styremedlemmene
plikter å respektere et styrevedtak, sjølv om det er fatta mot vedkommandes egen stemme.
Styremøter kan avhaldas per e-post eller per telefon, sjå lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll
frå styremøta.
Vert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det førelegger mulig inhabilitet i noen av
sakene, og behandlinga av inhabilitet skal alltid protokollerast. Om inhabilitet, sjå lovnorm § 9.
MEDLEMSKAP
Ved innmelding skal ny medlem formidle fult namn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og
telefonnummer. Namn og kontaktinformasjon til føresette bør og oppgjes. Alle medlemmer har en
egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige sida må kvart enkelt medlem aktivere
sjølv før den kan brukast. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalt eller administrativt ansatt melde
deg på arrangement og kurs, endre dine egne personopplysningar, finne informasjon knyta til
lisensinnbetaling, dine komande aktiviteter og andre funksjoner og tenester som kan være aktuelle
og interessante for deg.
Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikkje ha uoppgjorte rekningar hos en annen klubb. Alle
som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes frå den dagen
kontingenten er betalt.
Ein ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikkje stemmerett på årsmøtet og kan heller ikkje
inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kunn innehar noen få
betalte trenertimer i veken, og som ikkje har dette som hovud geskjeft.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøyra ved utmelding, stryknin eller eksklusjon. En utmelding
skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for meir enn
eit år, kan strykast, og da kan ikkje medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt.
Vis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til
opphør ved stryking frå idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem,
må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.
MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten vedtas av årsmøtet og betales forskotsvis. Kontingenten skal betales for kvart
enkelt medlem. Bømlo Sportsdykkere har følgande kontingent typar; Fridykkar, apparatdykkar med
og utan fri luftfylling og ”famileie medlem”. Familiemedlem er ein rabattordning på medlemskapet,
”Familiemelemet” er et fult medlemskap med alle rettigheter. Det er ikkje et felles medlemskap for
heile familien, men et eiget medlemskap for kvart enkelt familiemedlem. Alle skal registrerast med
namn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, sidan revisoren skal kontrollere medlemslistene mot
regnskapet. Med familie forstås, ektepar/ samboende, inkludert barn som bur i same husstand.
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Andre avgifter/eigenandeler for deltakelse i lagets aktivitetstilbud er turavgift med klubbens båtar,
luftfylling og bassengavgift. Disse avgifter/ egenandelene vedtas av årsmåte.
BRUK AV KLUBBENS BÅTAR
Aller brukara av klubbens båtar, skal ha skrevet under på retningslinjer for bruk av båtane, ref. IK
Bømlosportsdykkere ”Instruks for bruk av klubbens båter”. Da er mulig å låne båtane til private
turar, dette skal være avtalt i hvert enkelt tilfelle på forehand med båt ansvarleg, slik at ein ikkje
kommer i konflikt med klubbens aktiviteter. Da er egne prisar for privat bruk, som låntakar skal sette
seg inn i på førehand. Det er ikkje tillat å bruke klubbens båter til egen økonomisk vinning.

KLUBBENS AKTIVITETSTILBOD
DYKKETURER
Klubben skal tilby etter beste evne, organiserte turar kvar søndag, tirsdag og torsdag, så langt da lar
seg gjennomføre i praksis. Turane skal annonserast på sosiale medier (Facebook p.t.) fortrinnsvis
dagen før. Det kan og arrangerast turar utanom dette på initiativ i frå medlemmer, disse skal og
annonserast så tidleg som mogeleg på sosiale medeier, minimum dagen før. Turar som ikkje blir
annonsert, blir å regne som privattur, og skal betalest etter gjeldened reglar. Eigenandel for turar
bestemmast av årsmøte saman med kontingent og avgifter.
BASSENGTRENING
Klubben tilbyr trening i bassenget ved Rubbestadneset Skule, kvar onsdag frå midten av oktober og
ut mai. Da kan og bli avhalde fridykkar kurs og appartdykkerkurs i denne perioden. Dette har da
fortrinnsrett til bassenget i den begrensa perioden kurset pågår. Medlemmer må orientere seg sjølve
om da er muligheit for bassengtrening, når da pågår kursvirksomhet.
KLUBBENS LOV
Klubbens lov følger lovnorm for idrettslag, som finnes på heimesida til Norges Idretsforbund (NIF).
Det er p.t ingen tillegg til lovnormen frå NIF.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/
TRENER/ INSTRUKTØR
Trenarane har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbod
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenarane bør derfor
være kjent med
•
•
•
•

kva klubben står for (verdiar, visjon og virksomhetsidé)
aktivitetstilbodet
medlemskap
lisens og forsikringar
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•
•
•

politiattest
kompetansetilbud for trenere
klubbens retningslinjer og forventningar til trenarane

MEDLEMSHÅNDTERING
Klubben nytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske
betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklare oversikt over utsendingar og rimelegare
innkrevjing av kontingenter.
KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett
kan medlemmene sjølve utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.
DUGNAD OG FRIVILLIG ARBEID
Idrettslaget drives av frivillige. Det vil si at alle stiller opp utan å mota lønn. Denne ubetalte innsatsen
bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbod og blir et godt sted å være. Det er mange oppgåver
som skal løysast i idrettslaget. Dugnadsarbeid gir mange gode opplevingar og ein følelse av å bidra til
fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!
Les meir
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad frå Norges Idrettsforbund
POLITIATTESTER
Klubben krev politiattest av alle som skal utføre oppgåver for klubben som inneberer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Det er to viktige
overordna grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:
1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine
barn.
PROSEDYRE FOR POLITIATTEST I KLUBBEN:
Styret har oppnemnt Inge Robberstad som ansvarlig for å handtere ordninga med politiattest i
idrettslaget. Øyvind Østensen er vararepresentant. Styret og Inge Robberstad informerer den
enkelte om at man må ha politiattest.
Proedyre for å søke politiattest er og presentert på heimesida for Bømlo Sportsdykkere.
http://bomlo-sportsdykkere.com/page6/page7/

KLUBBHÅNDBOK VER. 0 - UTKAST

11

SIKKERHEITSARBEID (HMS)
•
•
•

Dykking i klubbregi skal forgå etter NDF’s norm for sikker dykking.
Bruk av klubbens båtar skal foregå etter vedtatt retningslinjer.
Brukar av kompressor for pusteluft skal foregå etter vedtatt retningslinjer.

For vidare lesing, sjå IK system og HMS dokument frå NDF1.
ØKONOMI
Styrets oppgåver knyttet til regnskap og økonomi:
•
•
•
•
•
•
•

Styret skal sikre at det er ein forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
Styret skal utarbeide eit realistisk budsjett.
Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpande.
Styret skal sikre at klubben har en eigen bankkonto.
Styret skal påse at det kreves to signaturar i banken.
Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
Styret skal påse at klubben har valt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

FORSIKRINGAR
Alle barn som er medlemmer av lag tilslutta NIF, er forsikra gjennom Norges Idrettsforbund frem til
den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. Klubben
må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret
gjennom medlemskontingenten.
Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.
•
•

Er det tegnet en klubbforsikring, eller har klubben forsikret andre eiendeler eller anlegg?
Har klubben behov for andre forsikringer?

ANLEGG OG UTSTYR
•
•
•
•
•
•
•

1

Klubbhus.Klubben er sjølveigar av klubbhus med adresse Anskotvegen 21, 5437 Finnås,
gard/ bruksnr. 4/150 i Bømlo Kommune.
Båt 1. Papen LG6403, type Oceá med Yamaha 150hk motor og kartplotter.
Båt 2. Mamo 2 RCE 274, type Polarcircel 660 Diving med Yamaha 150Hk motor.
Kompressorstasjon, Bauer PE 300 med flaskebank 3x50 l og fyllepanel ( 2x 200 bar og 2x
300bar).
Kompressor, Bauer Capitane xxx, transportabel. Er p.t. ikkje godkjent.
Båttilhengar
Dykkerutstyr for kursbruk

Helse- Miljø og Sikkerhetsplan for undervannsaktivitet i Norges Dykkerforbund v. 2.0 2017.
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•
•

2 stk. oksygen kofferter for førstehjelpsbruk
1 stk. hjertestarter

For bruk av utstyr og anlegg, sjå IK system.
Personlig utstyr:
Personleg utstyr skal normalt ikkje oppbevarast i klubbhuset. Skulle personleg utstyr bli oppbevart i
klubbhuset, er da på eige ansvar. Klubben har ikkje ansvar for personleg utstyr som oppbevares i
klubbhuset.

RETNINGSLINJER I KLUBBEN
Det er vedtatt fleire felles retningslinjer i idretten som gjelder for alle klubber. Ut frå disse felles
retningslinjene har klubben laga nokre eigne retningslinjer.
For komplett oversikt over retningslinjer i idretten henvises de til heimesiden til NIF:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/

FOR PUBLISERING AV BILDER OG FILM.
1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra
deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er
kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
foreldrenes ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og
vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til
medier.
6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for
eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

FOR ALKOHOL
Idrettens holdning til alkohol - Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54
1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider
mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)
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2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og
alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn
og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor
ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg
gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov
§11-4 i)
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en
vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle
organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer.
Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.
6. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk
alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på
idrettsarrangement i Norge.
7. Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold
over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av
forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller
kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.
FOR RØYK OG SNUS
Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011
(Sak 283).
1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en
organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.
2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.
3. Tribunekulturen skal være røykfri.
4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har
på prestasjonsevne og helse.
5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i
idrettslig sammenheng.
FOR SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP
Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. (Vedtatt av Idrettsstyret i september
2010)
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er
nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell
orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse
og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i
idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og
voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel
oppførsel.
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Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den
oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske
seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
FOR KLUBBENS BÅTER OG BRUK AV DE.

Sjå IK system
FOR KOMRESSORANLEGG OG BRUK AV DET

Sjå IK system
’
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