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Kvinner Menn Sum

1 Hovedmedlem 7 63 70

2 Familiemedlemmer 5 4 9

3 Barn 4 9 13

4 Studenter 2 3 5

5-Fridykker 2 2

Totalsum 18 81 99

Styrets aktivitetsrapport 2018 
 

Styret har avholdt 10 styremøter i 2018. Vi har hatt en fast agenda til hvert møte, blant annet med 

medlemsoversikt, økonomi, båt, tur, kompressor og øvrige punkter.  

 

De som har sittet i styret 2018 er: 

Leder                Kai Määttänen  

Nestleder          Grit Barka  

Kasserer          Jens Pran 

Sekretær           Aarstein Vigulf 

 

Styremedlem     Arne Henry Heen 

Styremedlem     Agnete Hafsø 

Varamedlem      Thomas Kristiansen 

Varamedlem      Roger Strand 

  

Antall medlemmer: 

Det er viktig for fellesskapet at vi har mange 

medlemmer og en miks av aldersgrupper og 

erfaringsnivå samt interesser.  Vi har ved 

årsskiftet 99 medlemmer. Kurs og annet har gjort 

at vi har fått 18 nye medlemmer, 19 stykker har 

meldt seg ut.  

 

Vi oppfordrer alle til å informere sine venner om klubben, aktiviteter og spørre om de er interesserte 

i å melde seg inn.  

 

Kort om aktivitet i klubben: 

Luft og kompressor: 

Klubben har et fullverdig kompressoranlegg for alle typer fylling, som vi alle kan være stolte av.  

For sikre drift og forsvarlig bruk har vi rutiner for håndtering, begrenset tilgang til de som har 

opplæring, fast service kontrakt og jevnlige filterbytter og luftprøver.  

 

Svømmehallen: 

Svømmehallen har vært stengt i lengre perioder og planlagt gjenåpnet i begynnelsen av mars. Det er 

samme tidspunkt – fredager fra kl 19:30 til 20:30. Det har vært noen fredager med meget hyggelig 

og stort oppmøte. Det er en del nye fjes som kommer innom. Det er et godt tilbud og viktig at flest 

mulig av oss bruker det, ta gjerne med venner og bekjente.  

 

Klubben er med i komite som gir innspill bygging og utforming av ny svømmehall. Det har vært 

lite aktivitet i komiteen, men mye på politisk plan. De jobber fremdeles om å bli enige om 

plassering.  

 

Miljø: 

Det er fortsatt stor og økende interesse for miljø og marinforsøpling. Klubben har gjennomført to 

ryddedugnader i inneværendeperiode. Vi fikk fin presseomtale fra radioen Vestfoldsendinga og 

Østlandssendingen på TV, i forbindelse med nasjonal ryddedag. Grit og Geir stilte som dykkere for 

å vise frem hva som kom opp av dypet etter et kort dykk på brygga i Tønsberg. Videoen som Geir 

redigerte ble også vist i dagsrevyen. 
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Klubben ønsker økt aktivitet på teine-rydding. Det har kommet en ny app fra Fiskeridirektoratet, 

som forenkler registrering og rapportering. Dette gir oss enkel tilgang til midler som gir oss 

mulighet til å øke aktivitetstilbudet.  

 

Vi ønsker å ha et aktivt miljøengasjement. Vårt fokus er tiltak der vi i klubben kan bidra med det vi 

kan.  

 

Sosiale aktiviteter: 

Turer: 

Styret takker turgruppa for deres aktivitet for å arrangere turer for oss alle. Se deres egen rapport om 

hva de har gjort. Vi vil gjerne trekke frem noen kommentarer. 

 

Vi stilte opp med båt og dykkere på tre friluftsarrangementer. Dette gjør vi for å bygge samhold, 

promotere klubben og ha et langsiktig mål om rekruttering.  

 

Høsttreffen ble det i 2018 gjort et stunt for å prøve nye lokasjoner. Dette ble dessverre ingen 

suksess og arrangementet for 2019 vil vi jobbe med å få tilbake på Hvasser motell. 

 

Annet sosialt: 
Vi har avholdt klubbkvelder gjennom året. Det har vært forskjellige temaer rundt dykking, blant 

annet videopromotering for Liveaboard, der turgruppa ønsker å arrangere en tilsvarende nå til 

høsten. Videre et foredrag ved Ronny Arnesen.  

 

Vi ønsker å tilrettelegge for at flere slike klubbkvelder kan gjennomføres. Vi tar gjerne imot forslag 

til temaer.  

 

Det ble også i denne perioden avholdt sommerfest hos Pia Berntsen. Mange bidro med arrangering 

og gjorde kvelden til en brak-suksess. Det blir ingen god fest uten deltagere med godt humør og det 

hadde vi plenty av den kvelden. 

 

Klubben stilte på kretsens julebord, som gikk med fergen til Strømstad. 

  

Vi hadde en juleavslutning tett opp mot jul, også i år på Boondocks Hideout. Vi var noen som fikk 

smakt på den irske ølen og fikk fortalt noen historier som helt sikkert er fortalt fra før. 

 

Kurs og opplæring: 

Kurs og opplæring er viktig for et godt og sikkert dykkermiljø, samt en av våre viktigste kilder for 

rekruttering. Det har vært avholdt ett grunnkurs, samt CMAS ** og meget god oppslutning på et 

pågående barnekurs.  

 

Klubben har kontakt og muligheter for kurs innen mange felt. Se klubbens hjemmesider for mer 

informasjon.  

 

Økonomi 

Klubben gikk med et overskudd etter avskrivninger på 66 822,-. Dette er i hovedsak takket være 

nye inntekter fra Norsk bingodrift kr 65 228. Vi fikk mindre inntekter fra egne arrangementer, pga. 

avlyst høsttreff. Vi tar en egen gjennomgang og spørsmål til regnskap på årsmøtet. 
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Budsjett 2019 

Vi har lagt opp til et budsjett med uendrede kontingenter og et nøytralt utvikling av antall 

medlemmer. Vi vil også foreslå uendrede medlemskapskontingent for 2020.  

 

For årskort Nitrox ble det i fjor vedtatt en økning av årskort til kr 600,-, vi har foreslått å utsette 

denne økningen til 1.1.2020. Helium har hatt en prisøkning fra leverandør, dette må vi som klubb 

for 2019 dekke i avregningen av forbrukt Helium. 

 

For 2019 har vi budsjettert med avholdelse av Tjømetreffen, tilbake på gamle tomter på Hvasser.  

 

Et annet viktig gode i klubben er våre båtturer. Her er det viktig å få opp antall turer og antall 

dykkere pr tur. Dette kan du og jeg bidra med ved å stille opp. Gjør ditt for å verdsette den innsatsen 

som båtførerne gjør som frivillig innsats. Vi har notert økt interesse for å bli båtfører. Ønsker du å 

være båtfører, vil det være veldig hyggelig og et godt bidrag til klubben. Ta da kontakt med en i 

båt-gruppa.  

 

Vi ønsker å ha et godt kurstilbud i klubben. Omfang og kurs vil bli søkt tilpasset etter etterspørsel. 

 

I år planlegger vi å gjennomføre to ryddedugnader og minst en teinetur. Det kommer nærmere 
informasjon om dato og gjennomføring av dette.  

 

Vi har nå hatt et år med inntekter fra Norsk Bingodrift, dette har vært svært positivt for vår 

likviditet. Vi regner med å få samme inntektsnivå for 2019.   

 

Vi har i budsjettet lagt oss konservativt med hva vi forventer av tilskudd og andre inntekter.  

 

Vi legger opp til et budsjettert resultat på kr. 20 400,-.  

 

Vi oppfordrer alle til å bidra med å stille opp på arrangementer, båtturer og dugnader i klubbregi. 

Det skal ikke mye til for at vi i fellesskap kan få økt våre goder og midler i klubben.  

 

Vil avslutte med og takke alle for deres engasjement i klubben gjennom året som har gått. 

 

 

 

 

Leder                                                 Nestleder                                       Kasserer 

Kai Määttänen                                   Grit Barka                        Jens Pran 

 

 

 

 

Sekretær                                          Styremedlem                                   Styremedlem 

Aarstein Vigulf                               Agnete Hafsø                                  Arne Henry Heen 
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