
Årsmøte Arendal Undervannsklubb 2020 
 
Sted: Kystruta  
Dato: 28.05.20 
Kl 19.00 
 
Tilstede: Anita Eliassen, Knut Ove Stenhagen, Geir Eliassen, Stig Pedersen, Jon 
Gustav Karlsen, Ole Thomas Johnsen, Svein Johannesen, Vidar Vardvik, Bjerte Stokke, Roger 
Thorbjørnsen, Kenneth Ødegaard, Kay Ødegaard, Kjell Jacobsen (via teams) 
 
SAK 1.Godkjenne de stemmeberettigede 
Alle er stemmeberettigede 
 
SAK 2.. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
Godkjent uten innvendinger 
 
SAK 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
Knut Ove, Anita Eliassen, Kenneth Ødegaard, Kay Ødegaard 
 
SAK 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
Gjennomlest og godkjent uten innvendinger 
 
SAK 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
Revisorene anbefaler årsmøtet og godkjenne regnskapet 
Knut Ove Gikk gjennom regnskapet 
Regnskapet godkjent av årsmøtes deltakere 
 
SAK 6. Behandle forslag og saker 
 
6.1 behandle lov for Arendal Undervannsklubb med endringer fra NIF og  
12 innkomne saker (inkl. 6.1)  
 
Styret har sett på de innkomne forslagene og legger frem dette for årsmøtet 
 
6A: Scootere, plassering og utleie 
 
6B: Klubbens utstyr 
 
6C: Kursvirksomhet 
 
6D: Oversikt over trykktestdatoer 
 
6E: Gjester VS medlemmer på klubbdykk 
 
6F: Forslag om å selge reise/reservekompressor 
 



6G: Dykketreff: Forslag om at de som stiller på dugnad på slike treff må få dykke gratis, evt 
kun betale kost. 
 
 
6H: Båten: årsmøter bes ta stilling til om vi skal installere leider eller ikke. Evt utbedringer 
av båten/pontong bør diskuteres 
 
 
6I: Ønske om å kjøpe overgang fra 300 bar til 232 
 
6J: Klubbdykk, rutiner og sikkerhet 
 
6K: Fullmaktsmatrise 
 
Styret har laget følgende forslag: Se vedlegg 
 
6L: Behandle lov for AUK 
 
 
 
Se egne dokumenter vedr. Innkommende saker i slutten av referatet. 
Styrets forslag til vedtak står da uthevet 
  
 
 
SAK 7. Medlemskontigent. 
 
Behandeles sammen med budsjettet,  
Enstemmig 
 
 
SAK 8. Vedta idrettslagets budsjett.  
 
Knut Ove gikk gjennom budsjettet 
Justerte opp utgift til strøm til 5000,- 
 
Det legges inn kr 10 000,- til å dekke bensinutgifter der et blir funnet teiner på dykk. 
Legger inn mulighet for å kjøpe en fylleovergang. 
Ingen endring i kontingent. 
Budsjett vedtatt enstemmig. 
 
 
 
SAK 9. Valg.  
 
Valgkommiteens forlag ble fremlagt 
Styret får fullmakt til å oppnevne reivisorg og valgkommite 



 
Det ble utført skriftlig valg på formann 
Geir 13 stemmer 
Kjell 2 stemmer  
 
Kjell stiller i Valgkommite 
Anita Sekretær 
Jonny Kasserer 
 
Øvrig styret som i 20219 
 
Styret for 2020  
 
Leder: Geir Eliassen 2 år 
Nestleder: Mona Grenlee 1 år  
Kasserer: Jonny Paulsen 2 år 
Sekretær: Anita Eliassen 2 år 
Styremedlem: Morten Ebbesen 1år 
Stryremedlem: Roger Thorbjørnsen 1 år 
Vara: Ole Thomas Johnsen 1år 
Vara: Tor Egil Ellefsen 1 år 
 
Valgkommite: Kjell Jacobsen 1 år 
Styret finne valgkommitemeldlem nr. 2 
 
 
 
Møtet hevet kl21:42 
 
Mvh 
Anita Eliassen 
Referent 
 
 
 
  



Følgende saker kom inn til styret under pkt 6, eventuelt for 
behandling på årsmøtet 
 
Sak A: Scootere, plassering, utleie.  Det må lages en ordning som gjør det lettvint for 
medlemmene å ta disse i bruk.  Her er noen forslag: 
1. Alle 8 scootere oppbevares på klubblokale, hvor alle medlemmer selv kan hente ut og 
levere tilbake etter bruk. 
2. Et Annet alternativ kan være å ha en håndfull medlemmer med særskilt ansvar for 
utstyret. Disse kan evt ha scootere lagret hjemme hos seg og dele ut til medlemmer som 
måtte ønske det.  Geografisk kan det være en fordel å ha scooterene litt spredt i området, 
slik at det blir kort vei å hente ut nærmeste scooter. 
3. Det finnes apper, som kan vise hvem som har sjekket ut utstyr, og hvor det befinner seg til 
enhver tid.(Blir brukt av firma for å holde rede på verktøy og redskap i forskjellige prosjekter) 
Dersom vi benytter en slik app, kan jo egentlig utstyret sirkulere mellom medlemmene, og 
alle kan til enhver tid se hvem som har hva.  Så det er bare å kontakte et medlem som har 
noe du trenger. 
Årsmøte bør beslutte hvordan dette skal håndteres. 
Styrets orientering: Scootere oppbevares i dag sammen med øvrig klubbutstyr i privats 
garasje. Dette er noe av årsaken til at vi har ønsket nytt klubblokale. Alt klubbutstyr er 
planlagt flyttet til nytt klubblokale som vi overtok i februar. Dette har dessverre blitt noe 
forsinket da dugnader med klargjøring av lokaler har uteblitt grunnet Covid-19 situasjonen.  
Det må lages opplegg og rutiner for uthenting og innlevering som sikrer god tilgjengelighet 
for utstyret, samtidig som det sikrer så godt som mulig mot tyveri.  
Styrets forslag til vedtak: Scootere flyttes til nytt klubblokale i snarlig flyttedugnad. Opplegg 
og rutiner for utlån utarbeides. 
Årsmøtets vedtak: Scootere flyttes til nytt klubblokale i snarlig flyttedugnad. Opplegg og 
rutiner for utlån utarbeides av styret. 
 
 
  



Sak B: Hva sier regnskapet for alt ekstra utstyr( drakter, flasker mm). Går vi i pluss på dette 
etter at årlig service og trykktester er gjennomført?  Ettersom teinepenger uteblir, bør vi ta 
en diskusjon på årsmøtet og beslutte om vi skal beholde utstyret, eller forsøke å selge det. 
Styrets orientering:  
Vi har 6 flasker, 2 ventilsett, 2 BCDer og en del drakter (hovedsakelig våtdrakter). 
Kostnadsdrivere på vedlikehold er trykktesting av flasker og service av ventilsett. 
Normalt koster trykktesting ca 500kr/flaske og ventilservice ca 1000kr. Det gir en 
gjennomsnittskostnad på 3500kr/år. (2500kr i 2019, 2000kr i 2020) 
Utleie dekker ca løpende utgifter til vedlikehold av utstyret. I tillegg har vi hatt inntekter på 
kurs som ville vært redusert dersom man måtte leie utstyr (ca 4000kr i 2019). Det er 
potensiale for å hente inn mer penger ved økt utleie. Det har vært en del gratis utlån av 
utstyr til kurselever i etterkant av kurs og ift med rekruttering av nye medlemmer ihht plan 
for rekruttering diskutert ifm med årsmøte i 2018 og 2019.  
Det er restriksjoner på salg av deler av utstyret da det er benyttet tippemidler til å kjøpe 
dette. 
Styret mener rimelig utleie av utstyr til nye medlemmer (ferske eller rustne dykkere) kan 
være ett godt rekrutteringstiltak for å overkomme terskelen for å komme i gang med 
dykking da inngangsprisen for mange ansees som høy for å prøve noe nytt. 
Styrets forslag til vedtak: Utstyret beholdes. Utleievirksomhet til klubbens medlemmer 
styrkes for å sikre rekruttering. 
Årsmøtets vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 
 
 
  



 
 
Sak C: Årsmøtet bes ta stilling til om vi egentlig ønsker å drive med kursvirksomhet. Det er et 
lite miljø i Arendal, og det er kanskje ikke nødvendig at vi er med å konkurrere med de 
andre, så lenge det er mulig å få gjennomført dykkerkurs i byen. 
Styrets orientering: Beslutningen om å holde kurs i klubbens regi ble tatt da det en periode 
var lite kursvirksomhet i regi av andre i Arendal. Det har siden da blitt holdt maks ett kurs i 
året i regi av AUK. Siden har det blitt noe mer aktivitet på kursfronten fra andre 
kommersielle aktører. Vår instruktør har ved flere anledninger pratet med øvrige tilbydere 
av kurs og konsensus i disse samtalene har vært at alle aktørene er tjent med at det 
utdannes flest mulig dykkere. Jo flerre dykkere vi er i området jo større blir miljøet som 
potensielt kan skape mer aktivitet i klubben og omsetning i form av utstyr hos de 
kommersielle aktørene. Det er få aktører som tjener noe særlig penger på selve 
kursvirksomheten. 
I Norges dykkeforbunds virksomhetsplan 2016-2020 er følgende vedtatt:

 
Når det gjelder konkrete kursplaner kan vi vurdere hva slags kurs AUK bør fokusere på. 
Styret tror det er størst potensiale for rekruttering av nye medlemmer ved å tilby 
oppfriskningskurs, videregående kurs og temakurs som Nitrox. Det er her også mindre 
aktivitet hos andre lokale aktører, samtidig som kursene til en viss grad er mindre krevende 
å avholde. 
Det kan forøvrig nevnes at ingen instruktører eller hjelpepersonell på kurs i AUK så langt har 
tatt ut lønn. Alle kurs er blitt kjørt som dugnad for klubben. 
Styrets forslag til vedtak: AUK fortsetter med begrenset kursvirksomhet, med fokus på 
rekruttering. 
Årsmøtets vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Resten stemte blankt. 
 
 
  



 
 
Sak D: Oversikt over trykktest datoer: Det er i dag ingen kontroll på trykktest datoer av 
medlemmenes flasker.  Årsmøtet bes ta stilling til om dette er en risiko vi finner 
akseptabelt.  Hvilket ansvar har vi dersom en flaske skulle gå i lufta og trykktest intervall ikke 
er overholdt?  Ettersom det ikke er noen kontroll, er det veldig lett å glemme å trykkteste 
flaskene sine.  Jeg foreslår at alle medlemmer sender inn info på sine flasker til et utvalgt 
medlem i klubben, (jeg kan godt gjøre det) som setter opp et regneark med medlemmenes 
flasker og utløpsdato datoer.  Når dette er ferdig, er det en smal sak å sende ut en Mail med 
påminnelse til de gjeldende medlemmer et par måneder før utløpsdato.   
Styretes vurdering: Vi har per i dag dette som ett punkt i opplæring på kompressor (hvor 
medlemmer skriver under på at de har mottatt opplæring), samt at det er pensum på alle 
grunnkurs. Vi har heldigvis ikke opplevd noen ulykker på dette enda. 
Det er ett godt forslag å få bedre kontroll på dette for å øke sikkerheten. Styret ønsker 
imidlertid ikke å lage mer byråkrati enn nødvendig, samtidig som vi ønsker å oppfylle 
internkontrollforskriften. 
Styrets forslag til vedtak: 
Det legges til en kolonne i kompressorlogg hvor trykktestingsdato for flasker som fylles 
føres opp. Gjeldende regler for tykktesting henges opp over fyllepanel. Dette vil 
bevisstgjøre flaskens eier/fyller på å sjekke dette jevnlig. 
Det tas igjen initiativ til (minst) årlig felles trykktesting hvor klubben forsøker å 
fremforhandle gode priser på trykktesting ved felles innlevering. 
Årsmøtets vedtak: Det ble stemt over tre alternativer. 

1. Styrets forslag. 
2. Forslagsstillers forslag  
3. Både forslag 1 og 2 implementeres. 

Styrets forslag ble vedtatt. 
 
 
 
  



Sak E: Gjester vs medlemmer på klubbdykk.  Klubbens medlemmer bør alltid ha 
fortrinn.  Det har vært tilfeller hvor dykkerturer blir planlagt og offentliggjort omtrent 
samtidig med at de er fullbooket av gjester som ikke er medlemmer.  Og medlemmer som 
gjerne ville blitt med har ikke fått plass.  Årsmøte bes diskutere og komme med en uttalelse 
om prioritering av egne medlemmer på klubbturer. 
Styrets vurdering: Klubben bør i størst mulig grad prioritere egne medlemmer. Dette har ikke 
vært ett stort problem til nå. Det har vært ett vesentlig større problem at klubbdykk har vært 
avlyst grunnet for få påmeldte. I mange tilfeller har en eller to gjester gjort at man har 
kunnet gjennomføre planlagte klubbdykk. 
Vi kjenner til at det har vært henvendelser om å være med under dykketreffet i fjor høst 
samt i påska i år hvor medlemmer beklageligvis ikke har fått plass. 
I det første tilfellet var det ikke meningen at medlemmer skulle være med å dykke, men 
bidra på dugnad for å få i gang dykketreff for eksterne, som på sikt er tenkt å være en 
morsom dugnad og inntektskilde for klubben. I dette tilfellet fikk ett par medlemmer som 
hadde bidradd med dugnad på treffet plass da noen av deltagerne på treffet ikke ønsket å 
dykke på søndagen. 
I det andre tilfellet var det restriksjoner ifm med korona som gjorde at man kunne ha med 
færre dykkere enn vanlig (maks 5). Det må også vurderes om man skal skille mellom 
klubbturer/klubbdykk (terminfestede turer og oppsatte ukentlige dykk) og medlemmers 
initiativ til dykking utenom dette. Dykkene i påsken var ikke ett terminfestet/oppsatt 
klubbdykk.  
Når det gjelder klubbturer med overnatting har vi i flere år praktisert en prioritert påmelding 
for medlemmer hvor det kun har blitt åpnet for eksterne deltagere etter en viss dato for å 
fylle opp resterende plasser. 
Styret ønsker at medlemmer skal bli prioritert, samtidig som vi ønsker å kunne tilby gjester å 
være med så lenge det er plass til dette, på samme måte som vi ønsker å kunne besøke 
andre klubber. Vi mener dette er bra for miljøet, knytter gode dykkevennskap på tvers av 
klubber og bosted, som igjen kan gi våre medlemmer hyggelige turer andre steder.  
Vi har også en samarbeidsavtale med naboklubbene som gir oss mulighet til å være med på 
deres turer og omvend på samme vilkår som naboklubbenes medlemmer. (Denne avtalen 
bør vi til initiativ til å formalisere og informere bedre om). 
Vi kan ikke tilby gjester å være med dersom medlemmer nærmest kan stille opp på brygga 
og overta plassen deres uten forvarsel. Vi må derfor lage en frist for påmelding hvor vi 
tillater andre å melde seg på ledige plasser dersom vi ønsker gjester.  
Vi ønsker også at klubbens medlemmer som ofte som mulig skal ta initiativ til dykk utenom 
de oppsatte klubbdykkene og invitere med klubbens øvrige medlemmer. 
Styrets forslag til vedtak:  
For klubbturer med overnatting fortsettes praksis med en påmeldingsfrist for medlemmer og 
åpnes for eksterne etter dette for å fylle opp plassene. 
På klubbdykk prioriteres medlemmer frem til 24t før avtalt dykk. Dvs at andre kan melde seg 
på men må vike plass for klubbens medlemmer dersom det blir fylt opp med medlemmer 
tidligere enn 24t før annonsert oppmøte. Med klubbdykk i denne sammenhengen menes 
terminfestende dykk i klubbens kalender. 
 
  



For dykketurer i privat regi hvor klubbens utstyr benyttes henstilles det til å i størst mulig 
inkludere og prioritere klubbens øvrige medlemmer. 
 
Årsmøtets vedtak: De tre avsnittene i styrets forslag ble stemt over en etter en og ble 
vedtatt.  
Det ble i tillegg stemt over om følgende setnings skulle vedtas; «For dykketurer i privat 
regi hvor klubbåten benyttes SKAL ledige plasser annonseres for klubbens medlemmer på 
Spond».  
 
Det ble ikke flertall for dette 
 
Sak F: Forslag om å selge reisekompressoren. Denne er altfor tung til å bruke som 
reisekompressor. Så forutsetningene for å kjøpe den ble tatt på feil grunnlag.  Nå som vi ikke 
får teinepenger, bør vi selge kompressoren i Froland, og heller prioritere husleie og 
vedlikehold av båt og kompressor.   
Dersom det blir besluttet å beholde reisekompressor, bes årsmøte ta stilling til om den 
alternativt settes ned i klubblokale, slik at den blir lettere tilgjengelig for alle medlemmer. 
Styrets vurdering: Typen kompressor som er valgt er dimensjonert med kapasitet for å 
kunne supportere en typisk klubbtur med 8-10 medlemmer. Grunnen til dette er at vi i 
fremtiden ønsker å kunne reise på klubbturer flere steder. De siste årene har nesten alle 
klubbturer gått til Tregde (og noen få til andre klubber) da dette har vært nødvendig for å få 
fylt luft. Med en egen kompressor med tilstrekkelig kapasitet og båt på ny henger står vi mye 
friere til å reise til nye steder. 
Kompressoren veier ca 115kg og er utstyrt med utfoldbare håndtak slik at denne relativt 
greit kan bæres av to personer. Den tar imidlertid noe mer plass enn en minikompressor 
dimensjonert for 1-2 dykkere, slik at denne er lettest å få med seg på pickup/tilhenger. 
Kompressoren kan utstyres med original bensinmotor (evt fremtidig investering) som gjør at 
vi kan bruke denne hvor som helst. 
Kompressoren er også av en type som gjør at den relativt enkelt kan kobles til i kontainer 
som hovedkompressor ved lengre driftsstans og tungt vedlikehold på hovedkompressor. 
Kompressoren oppbevares i dag sammen med øvrig klubbutstyr i privats garasje. Dette er 
noe av årsaken til at vi har ønsket nytt klubblokale. Alt klubbutstyr er planlagt flyttet til nytt 
klubblokale som vi overtok i februar. Dette har dessverre blitt noe forsinket da dugnader 
med klargjøring av lokaler har uteblitt grunnet Covid-19 situasjonen.  
Det må lages opplegg og rutiner for uthenting og innlevering som sikrer god tilgjengelighet 
for utstyret, samtidig som det sikrer så godt som mulig mot tyveri.  
 
Styrets forslag til vedtak: Kompressoren beholdes og flyttes til nytt klubblokale i snarlig 
flyttedugnad. Opplegg og rutiner for utlån utarbeides.  
Årsmøtets vedtak: Styrets forslag ble vedtatt 
 
 
  



 
Sak G: Dykketreff: Forslag om at de som stiller på dugnad på slike treff må få dykke gratis, 
evt kun betale kost. 
Styrets vurdering: Godt forslag 
Styrets forslag til vedtak: Så lenge det er ledig kapasitet på de enkelte dykk prioriteres de 
som har deltatt på dugnad på treffet til å delta gratis eller for kostpris (spleise på bensin) 
Evt overnatting bekostes også etter selvkostprinsipper så lenge det er ledig plass etter 
påmeldingsfristen for eksterne deltagere.  
Årsmøtets vedtak: Styrets forslag ble vedtatt 
 
 
Sak H: Båten: årsmøter bes ta stilling til om vi skal installere leider eller ikke. Evt utbedringer 
av båten/pontong bør diskuteres. 
Styrets vurdering: Dykkestige var på budsjettet i 2019 og ble bestilt. Leverandøren klarte 
midlertid ikke å levere så båten ble etter hvert hentet for bruk. I styrets forslag til budsjett 
for 2020 er det satt av midler til dette igjen. 
Styrets forslag til vedtak: Se egen sak om budsjett. 
Årsmøtets vedtak: Behandles som en del av budsjett i egen sak. 
 
 
Sak I: Det ønskes at det kjøpes inn en ny overgang fra 300-232 bar, slik at det kan fylles to 
flasker samtidig til 232bar. 
Styrets vurdering: Den ene vi har i dag er privat. Godt forslag å kjøpe inn to stk eid av 
klubben, evt justere opp trykk på 200 bar side til 232 bar og merke denne deretter da det 
finnes få 200b flasker lenger. (Krever bytte av reduksjonsventil i fyllepanel) 
Styrets forslag til vedtak: Se egen sak om budsjett. 
Årsmøtets vedtak: Behandles som en del av budsjett i egen sak. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Sak J: For mange medlemmer er klubbdykk ofte mere tidskrevende enn nødvendig, da 
hovedregelen er at man dykker i to puljer.  Det bør åpnes for at klubb båt fortøyes til land, 
og alle mann dykker samtidig der hvor dette er sikkerhetsmessig forsvarlig å 
gjennomføre.  For endel medlemmer kan klubbdykk bli så tidkrevende at man velger å dykke 
i mindre grupper istedenfor. Årsmøtet bes ta stilling til «regelen» om å alltid ha noen i båten 
under dykking. 
Styrets vurdering: Per i dag er ikke dette en regel i sikkerhetsreglene V1.1 vedtatt 
17.06.2014. Dette er imidlertid en best practice som er mye benyttet. Det er mao opp til 
båtfører/dykkeleder å utøve skjønn for når det er hensiktsmessig og forsvarlig. 
Styrets forslag til vedtak: Brukere av båten henstilles til å utøve skjønn med sikkerhet i 
fokus. Eksempelvis er det ikke tilrådelig å dykke alle mann når det dykkes i fritt vann 
(f.eks. vrakdykk på bøye/anker), det dykkes rundt små øyer eller nær strøm hvor det kan 
tenkes at dykkere kan komme opp langt unna båten. Det henstilles også til å ta hensyn til 
deltagernes erfaringsnivå slik at ikke ferske dykkere føler seg presset til å utføre dykk de 
ikke føler seg komfortable med. 
Årsmøtets vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt. 
 
 
Sak K: Vedta fullmaktsmatrise for økonomisk styring av klubben  
Styrets orientering: Det er utarbeidet en fullmaktsmatrise for økonomisk styring av klubben 
mellom årsmøtene ihht NIFs anbefaling. Styret ønsker at denne gir noe fleksibilitet ift 
budsjett for effektivt å kunne drifte klubben. Styret ønsker at fullmaktsmatrise vedtas av 
årsmøtet.  
Styrets forslag til vedtak: Matrise vedtatt i styremøte fremlegges som forslag for årsmøtet. 
Årsmøtets vedtak: Fullmaktsmatrise vedtatt asv styret 19.05.2020 og foreslått av styret for 
årsmøtet ble vedtatt. 
 
 
Sak L: Behandle lov for AUK 
Styrets orientering: AUKs lov må vedtas på nytt grunnet endringer i NIFs mal. 
Styrets forslag til vedtak: Oppdatert lovtekst fremlegges for forslag for årsmøtet. 
Årsmøtets vedtak: Styret skal ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved 
å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. 
 
  



Årsberettning	Arendal	Undervannsklubb	2019	 

Ved	utgangen	av	2019	hadde	Arendal	Undervannsklubb	84	medlemmer	 

A: rsmøtet	for	2019	ble	avholdt	på	Annen	etage,	01.03.	kl	19	 

Det	ble	behandlet	ordninære	årsmøtesaker	og	styret	ble	valgt.	Styret	i	2019har	bestått	
av:	 

Leder:	Geir	Eliassen	
Nestleder:	Mona	Greenle	Kasserer:	Knut	Over	Stenhagen	Sekretær:	Anita	Eliassen	
Styremedlem:	Stig	Pedersen	Styremedlem:	Roger	Thorbjørnsen	Styremedlem:	Morten	
Ebbesen	 

Styret	har	hatt	5	styremøter	i	2019.	Grunnet	tidsfella	så	har	styret	i	tillegg	en	egen	
gruppe	der	vi	tar	opp	aktuelle	saker	som	kan	løses	uten	et	møte.	 

Mars	måned	ble	viet	til	båtpuss	og	klargjøring	til	årets	dykkesesong.	Båten	ble	satt	på	
sjøen	24.	Mars	etter	dugnad	dagen	før.	 

Vi	har	hatt	et	innholdsrikt	år	og	hatt	gleden	av	at	det	er	kommet	med	nye	medlemmer	
som	er	flinke	til	å	dra	lasset	med	å	få	i	gang	dykketurer.	Det	blir	dykket	både	i	ukedager	
og	i	helger.	 

Gjennom	året	har	vi	gjort	en	god	jobb	i	forbindelse	med	spøkelsefiske,	det	ble	tatt	opp	
totalt	265	redskaper	gjennom	året.	Dette	gav	oss	kr	87	000,-	til	klubbkassa.	I	forbindelse	
med	bunnrydding	ble	det	og	funnet	en	bil	som	noen	dager	senere	ble	tatt	opp	av	
personer	egnet	til	denne	jobben.	 

4.	mai	deltok	vi	på	Strandryddeuka,	vi	hadde	da	rydding	i	Raet.	 

2.	juni	hadde	vi	besøk	av	Baltic	Circle	Diving,	med	demodag	og	dykking	 

7.	–	10.	Juni	ble	det	arranger	Pinsetur	til	Tregde	Feriesenter.	 

20.	Juni	startet	vi	opp	årets	grunnkurs.	 

Tradisjonen	tro	hadde	vi	båten	i	Pollen	under	Ta	Sjansen.	 

6.	–	8.	August	var	vi	med	på	Uthavn	III	Kilsund,	der	ryddet	vi	fiskeredskaper	sammen	
med	Green	Bay.	 

Vi	har	promotert	klubben	og	jobben	vi	gjør	ved	å	delta	på	ryddeaksjoner.	Vi	har	hatt	god	
dekning	i	media,	både	på	radiosendinger	og	i	aviser.	Vi	deltok	i	tillegg	på	Arendals	Uka,	
der	var	vi	med	på	tokt	med	Solrik	og	fortalte	om	jobben	vi	gjør	med	rydding	av	
fiskeredskaper,	vi	 

 
  



hadde	og	en	opptreden	direkte	på	P2	den	15.	august,	her	var	temaet	amerikanske	
lobemaneter	og	gelèballer.	Dette	var	og	under	Arendals	uka.	 

I	august	investerte	vi	i	en	ekstra	kompressor,	denne	er	beregnet	til	å	ta	med	bland	annet	
på	klubbturer	og	til	bruk	ved	større	arrangementer	som	Raet	Dykketreff.	 

23.-	25	to	deltakere	på	NM	i	undervannsfoto	med	fine	plasseringer	 

06.	-08	september	arrangerte	vi	for	første	gang	Raet	Dykketreff.	Dette	ble	en	flott	helg	
med	gjesester	både	fra	inn-	og	utland.	Vi	hadde	overnatting	på	Krøgenes	låven.	 

På	treffet	var	det	med	2	deltakere	fra	Triton	dykkeklubb,	dette	resulterte	i	et	samarbeid	
i	forhold	til	dykketurer	på	tirsdager	og	torsdager.	 

13.	–	15.	September,	rydding	i	Lillesand	sammen	med	Green	Bay	 

23.	infomøte	om	spøkelsefikse	på	Flødevigen	sammen	med	Havforskingen	og	Green	Bay,	
Geir	hadde	et	innlegg	på	møtet.	 

I	midten	av	oktober	ble	det	behov	for	en	plutselig	dugnad	på	båten.	Den	stod	rimelig	full	
av	vann	og	det	ble	gjort	en	jobb	med	dette.	 

1.november	hadde	vi	stand	sammen	med	Havforskningen	på	Flødevigen	under	
arrangementet	TED-X	
13.	November	tok	vi	opp	båten	 

Det	har	vært	26	registrerte	klubbturer	med	båten,	i	tillegg	til	disse	turene	har	det	vært	
en	del	turer	fra	land.	 

I	slutten	av	august	ble	tanken	om	mulighet	for	klubblokaler	i	de	gamle	
redningskøytelokalene	luftet.	Det	ble	avtalt	et	møte	med	eierne	der	nede.	Det	var	i	
utgangspunktet	for	mye	for	oss	å	leie,	men	på	slutten	av	året	åpnet	det	seg	likevel	en	
mulighet.	Raet	Kystlag	skulle	stiftes	og	de	ville	ha	lag	og	foreninger	med	på	laget.	
Prosessen	med	mulighet	for	nye	klubblokaler	kom	i	gang.	Vi	hadde	et	styremøte	det	
Knut	Mørland	var	med	og	informerte	oss	om	Raet	Kystlag	og	mulighet	for	leie	av	lokaler.	
Dette	møtet	hadde	vi	02.12	19.	 

Vi	kjøpte	ny	henger	til	båten	i	2018	og	etter	denne	tid	har	vi	hatt	2	hengere.	Vi	fikk	solgt	
den	gamle	hengeren	i	slutten	av	november	2019.	 

På	tampen	av	2019	ble	det	innlevert	en	søknad	til	Handelens	Miljøfond.	Denne	har	vi	fått	
tilsagn	på	og	klubben	vil	bære	goder	av	det	i	2020.	 

 
  



Dykkeåret	2019	ble	som	seg	hør	og	bør	avsluttet	med	julebord	13.	Desember	og	2.	
Juledag	var	vi	ute	å	dykket	av	juleribba.	

	
Anita	Eliassen	
Ref.	 

	 	



Årsberetning	undervannsrugby	2019	
	
Våren	2019	ble	det	ikke	noe	turnering	da	det	passet	dårlig	for	flesteparten	når	
turneringshelgene	traff.	Vi	tok	noe	tidlig	sommerferie.	
Oppstart	trening	på	høsten	i	Stinta	ble	bra,	vi	hadde	en	jevn	strøm	med	deltakere.	Utover	
høsten	satt	vi	i	gang	badstue	etter	trening.	Dette	var	for	å	forsøke	å	dra	inn	flere	folk.	Vi	
har	fortsatt	plass	til	flere.	Terminlisten	NS	med	Bodø	og	Molde	på	høsten	gjorde	at	vi	
stod	over	dette	også	pga	lang	reise.		
Vi	trenger	en	oppjustering	av	målbøttene,	disse	er	i	rustfritt	materiale.	Gi	gjerne	en	lyd	
om	noen	kan	sveise.	Hvis	ikke	må	vi	bruke	deler	av	2020	budsjettet	på	kurverep..		
	

	

Årsberetning	for	fridykkergruppen	
	
I	årets	løp	ble	det	forsøkt	å	invitere	til	flere	fridykkerture	i	klubbregi	men	oppslutningen	
har	vært	relativt	begrenset.	Årsaken	skal	nok	finnes	i	at	det	er	ganske	få	fridykkere	i	
klubben	og	noen	har	vært	ramt	av	skader.	Antall	fridykkere	er	formentlig	gått	ned	
ytterligere	ved	årets	kontingentoppkrevning.	Pga.	travelhet	lykkes	det	ikke	å	få	
gjennomført	et	fridykkerkurs	i	2019	men	det	jobbes	videre	med	dette	for	å	få	opp	
rekruteringen.	Fridykkermedlemmer	skal	nok	hentes	inn	via	kursing	da	allerede	aktive	
ofte	er	veldig	løst	organiserte	med	hensyn	til	klubbtilhørighet	


