
Styrets forslag til påskjønnelse til båtførere 

Styret har vurdert tiltak for å motivere flere til å bli eller fortsette å være båtførere for klubben. De 

holder i gang en viktig aktivitet for klubben. Det har i 2019 vært mange som har vist interesse for å bli 

båtfører og det er flott. Som et av tiltakene vil styret foreslå for vedtak på årsmøtet: 

 

Dersom en båtfører gjennom året kjører minimum 5 båtturer gis det en kompensasjon på inntil 500,-. 

Disse midlene kan ikke heves i kontanter, men brukes til enten som delbetaling av årskontingent, 

luftkort eller ta det ut på å bli med på 5 båtdykkerturer i klubbens regi. Kan ikke brukes på reis bort 

turer.  

 

Styrets forslag til kontingent: 

Styret foreslår uendrede kontingenter for året 2020. Dog notert at vi krevde ikke inn det vedtatte 

økning i årskort nitrox, samt familiekort Nitrox i inneværende år. Dette forslaget har vi lagt inn i 2020. 

Merk t årsmøtet vedtar kontingenter for 2020, dvs for det som innkreves neste år.  Inneværende 

årskontingent ble vedtatt på årsmøtet i fjor.  

Vårt forslag til kontingenter, er da som følger: 

Hovedmedlemsskap 600,- 

Husstandskontingent 250,- 

Studentkontingen 250,- 

Fridykker 250,- 

Barn kontingent (til og med 19 år) 125,- 

Familiekontingent 1 000,- 

  

For medlemmer, kan de i tillegg få:  

Årskort fri luftfylling 700,- 

Årskort fri familie  1 000,- 

Årskort fri fylling Nitrox blending årskort (1) 600,- 

Familie medlemskap for Nitrox (må ha familie 
luftmedlemskap i tillegg) 

 

1 500,- 

Rebreathere: fylling etter forbruk av  
o2 pr kr 0,05 pr liter og Helium 0,40 pr liter. 

 

 

1) Nitrox continous blending årskort, (krav til blendersertifikat): 600,- krav til årskort luft i 

tillegg, samlet 1 300,(dette er inkludert pris for fri luft kr 700,- og Nitrox kr 600,-) 

2) For å regnes som familie må man bo i samme husstand. Tilsvarende for å være 

husstandsmedlem.  

 

 

 


