
Årsmøte Triton 2021- Referat 

Dato:   25.02.2021 

Sted:  På grunn av Covid-19 restriksjoner er medlemmene fordelt på to lokasjoner 

(Guldmandsveien 23 og Solrik’s lokaler) med digital kontakt mellom stedene (Teams), 

i tillegg mulighet for digitalt oppmøte hjemmefra for den enkelte 

Referent:  Mette Skorstad 

Tilstede:  Daniel Skorstad, Thomas Tjersland, Bjørn Longnes, Endre Bendixen, Endre Krüger, Jarl 

Martin Lind, Bjørnar Aasheim, Anders Folkmann, Vidar Andreassen (i Solriks lokaler) 

Mette Skorstad, Truls Øygård, Kevin Bach, Ole Martin Lind, Mona Grenlee, Magnus 

Aanstad, Rolf Bie (i Guldmandsveien 23) 

Øyvind Olaisen (hjemme via Teams) 

 

Saksliste:  

Godkjenning av innkalling – Godkjennes av årsmøtet 

1. Valg av møteleder  

- Endre Bendixen velges 

 

2. Årsberetning 

- Endre Bendixen fremlegger 

 

3. Regnskap 2020 

- Daniel Skorstad fremlegger.  

- Godkjennes av årsmøtet. 

 

4. Budsjett 2021 

- Daniel Skorstad fremlegger.  

- Godkjennes av årsmøtet. 

 

5. Behandle innkomne forslag 

a. Behov for oppdatering av klubbens lover, siste gyldige er fra 2014.  

- Det vedtas å oppdatere Tritons generelle vedtekter basert på Norges Dykkerforening (NDF)’s 

regelverk. I tillegg skal spesifikke vedtekter for Triton vedrørende båt, utstyr m.m. 

oppdateres eller videreføres.  

- Styret i Triton gis fullmakt av årsmøtet til å gjennomføre oppdateringene.  

 

b. Behov for å opprette intern kontroll liste (påkrevd).  

- Alle virksomheter skal etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

(internkontrollforskriften) ha plan og dokumenter for mål for helse, miljø og sikkerhet. Dette 

innebærer rutiner for bruk av kompressor, HMS, instrukser for dykkerledere, dykkerulykker 



m.m.  Tønsberg dykkerklubb har gode rutiner for dette lagt ut på deres hjemmeside 

(http://www.tbgdykk.no/dokumenter/hms-dokumenter-og-instrukser/).  

- Det blir enighet på årsmøtet om å opprette dokumenter og legge disse ut på hjemmesiden, 

basert på Tønsberg dykkerklubb’s oppsett, slik at det vil være tilgjengelig for alle.  

- Styret i Triton får ansvaret.   

 

c. Etablere en webside. 

- Det er flere «utenfra» som har gitt uttrykk at det er vanskelig å finne oss når de søker 

informasjon om klubben. Det er derfor ønske om å opprette en hjemmeside igjen, hvor 

kontaktinfo m.m. er tilgjengelig. Det blir påpekt at mange som ikke kjenner Triton søker 

«Grimstad dykkerklubb» på nettet, og finner da ingenting.  

- Daniel Skorstad og Magnus Aanstad påtar seg ansvaret for å etablere en hjemmeside til 

klubben. 

 

d. 17.mai – skal vi delta i et evt. borgertog?  

- For å gjøre klubben mer kjent for folk i Grimstad, er det fremmet forslag om å delta i 

borgertoget på 17.mai. Dersom det blir ordinært borgertog (uten Covid-19 restriksjoner), 

foreslås det å sette dykkerbåten på en henger og ha et par barn og voksne i båten med drakt, 

ventilsett m.m. for å vise oss frem. Øvrige medlemmer kan gå bak båten. Dersom det blir båt-

tog igjen i år, kan vi gjøre tilsvarende på sjøen.  

- Det fremmes også forslag om å videreføre dette i forbindelse med St.Hans feiringen i byen.  

- Endre Bendixen, og Jarl Martin Lind påtar seg ansvar for 17.mai arrangementet.  

 

e. Opprettelse av ansvarsfunksjoner i klubben (inkl. valg av ansvarlige):  

- Det er meldt ønske om å opprette ansvarsfunksjoner for viktige deler av klubben slik som 

båtansvarlig, ansvarlig for Barne- og Ungdomsgruppen (BU-gruppen), kompressorbod 

ansvarlig og klubbdykkansvarlig.  

- Formålet med ansvarsfunksjonene er å fordele oppgaver på flere personer, skape 

engasjement og initiativ, samt sikre god oppfølging og kreative løsninger for ansvarsområdet.  

- Forslaget støttes av årsmøtet. I tillegg blir det fremmet forslag om utstyrsansvarlig.  

- Det er stort engasjement på årsmøtet og flere som ønsker å delta på de forskjellige postene, 

det blir derfor opprettet grupper for hver funksjon, med én hovedansvarlig for hver gruppe. 

 

Båt:  

Gruppen skal jevnlig sjekke til båten (fortøyning, evt. oppståtte skader, at det er strøm på 

batteriet, at lensepumpen fungerer m.m.) og arrangere vedlikehold av båten (oljeskift, 

vinteropplag, bunnstoffing m.m.). Gruppen blir også kontaktpersoner for båtførere dersom 

det oppdages feil/mangler i forbindelse med turer. Avvik/problemer meldes til styret. 

Ansvarlige: Magnus Aanstad (hovedansvar), Kevin Bach, Endre Krüger og Rolf Bie. 

 

 

http://www.tbgdykk.no/dokumenter/hms-dokumenter-og-instrukser/


Kompressorbod:  

Gruppen skal sørge for at kompressoren får nødvendig vedlikehold (bytte av filtre, luftprøver 

m.m. innen frist), fungerer til enhver tid, at loggføringen stemmer med forbruk og at 

kompressorboden holdes ryddig og med nødvendig utstyr. Avvik/problemer meldes til styret. 

Ansvarlige: Bjørn Longnes, Anders Folkmann, Ole Martin Lind og Vidar Andreassen stiller til 

gjennomgang i bua, deretter avgjøres en hovedansvarlig. 

 

BU-gruppen:   

Gruppen har ansvar for at klubbens snorklere og sertifiserte dykkere i alderen 6-18 år treffes 

i trygge og hyggelige rammer. De skal arrangere bassengdykk, sosiale treff og sjødykk (når 

temperaturen tillater det). Minst én fra gruppen skal være tilstede ved alle arrangementer, 

og hvert barn skal ha med foresatt evt. ansvarlig divemaster/instruktør ved alle opphold i 

vann. Avvik/problemer meldes til styret. 

Ansvarlige: Mona Grenlee (hovedansvarlig), Mette Skorstad, Ole Martin Lind og Endre 

Bendixen 

 

Klubbdykk:  

Gruppen skal planlegge dykkene som skjer i klubbens regi, både fra båt og fra land. Tidspunkt 

for dykk kan variere og fastsettes av gruppen. Dykkene meldes ut i Spond og på Tritons 

Facebook side. Det oppfordres til å legge til rette for forskjellige typer dykk fra gang til gang 

(enkle dykk for mindre erfarne dykkere, mer krevende dykk for mer erfarne dykkere, 

vrakdykk, osv.) og at dette fremkommer tydelig i Spond/Face invitasjonen. Avvik/problemer 

meldes til styret.  

Ansvarlige: Kevin Bach (hovedansvarlig), Tommy Krüger, Daniel Skorstad og Truls Øygård 

(TØ fra august, med forbehold om at jobbsituasjonen gjør det mulig). Mette Skorstad setter 

opp turnusliste for båtførere. 

 

Utstyr:  

Gruppen har ansvaret for å registrere, vedlikeholde og føre log over utlån av alt dykkerutstyr 

i klubbens eie. Utstyret per i dag er 4 komplette sett, og er i hovedsak tiltenkt BU-gruppen. 

Drakter og finner er tilgjengelig i forskjellige størrelser, fra 6 års alder til fullt utvokste. De 

største størrelsene passer derfor for voksne og kan lånes av klubbmedlemmer som mangler 

utstyr. Avvik/problemer meldes til styret. 

Ansvarlige: Daniel Skorstad og Mona Grenlee 

 

f. Klubblokale/samarbeid med Grimstad Motorbåtforening.  



- Endre Bendixen orienterer. Ettersom Triton er i stor vekst og har fått mye nytt utstyr, er det 

et økende behov for både bodplass, en mer egnet kompressorbod og klubblokale.  

- Styret har undersøkt flere muligheter og jobbet med muligheten for et samarbeid med 

Grimstad Motorbåt Forening (GMF). Vi ønsker å få oppføre en garasje på arealet til GMF i 

Grømbukta hvor vi kan få plass til kompressor og utstyr. I tillegg kan lån av deres klubbhus 

til spesielle anledninger være aktuelt.  

- På årsmøtet fremkommer det at mange i klubben har ressurser til å bidra til å føre opp et 

slikt bygg, slik at det blir rimelig for klubben. Spons fra garasjeleverandør kan være en 

mulighet.  

- Styret gis delegert myndighet fra årsmøtet om å forhandle avtale med GMF. 

 

g. Plan for innkjøp av ny kompressor, nitrox og O2-koffert.  

- O2 koffert er viktig for dykkersikkerhet og vedtas på årsmøtet at skal kjøpes i 2021.  

- Da det ble lagt ut spørreskjema blant Tritons medlemmer i slutten av 2020, meldte 75% av 

de som svarte at de ønsket nitrox i klubben. Nitrox er oksygenberiket luft (høyere enn 21% 

O2), noe som øker bunntiden på dykkene (man kan dykke lengre på en gitt dybde før det er 

fare for dykkersyke). Nitrox kan i hovedregelen benyttes av sportsdykkere fra 0-40 meter. 

Ved større dyp er gassblanding og bruk mer avansert og går derfor over i teknisk dykking. Å 

dykke med nitrox krever egen sertifisering (et kort, nettbasert kurs). Det er enighet i 

årsmøtet at klubben kan kjøpe inn nitroxanlegg dersom økonomi tillater det. Det vil 

tilkomme et eget nitrox abonnement for dykkere som ønsker å benytte nitrox, slik at øvrige 

medlemmer ikke får økt medlemsavgift. 

- Det er ønske om å skifte ut hovedkompressoren til klubben. Denne er ca 15 år gammel og 

har hatt flere reparasjoner. Det blir diskusjon på årsmøtet om det er riktig å kjøpe nitrox først 

og deretter kompressor. Det kan være økt belastning for kompressoren dersom det kobles til 

nitrox.  

- Ole Martin Lind har reservekompressor som kan være backup ved evt. kompressorhavari.   

- Styret gis mandat til å gjøre nødvendige vurderinger og evt. innkjøp, men skal holde 

medlemmene oppdatert.  

 

h. Dugnader 2021 

- I utgangspunktet er Triton ikke en dugnadsklubb. Dette for å ikke «tære» på medlemmene. 

Dugnad kan imidlertid være gøy og et positivt, sosialt tiltak i klubben, hvor vi kombinerer 

rydding med grilling, hygge og mulighet for deltakelse for familiemedlemmer etc. 

- I 2020 utførte vi 2 havneryddinger (Grimstad båthavn og Homborsund båthavn). Vi hentet vi 

til sammen opp 4 tonn avfall fra havbunnen i løpet av de to dugnadene! Grimstad kommune 

er veldig fornøyde med innsatsen og ga 18.000 kr til klubben for innsatsen. I Homborsund 

kom båtforeningen bort til oss med masse brus, potetgull, kjeks og annet godt som takk. 

Mange store og små tilskuere var med og så på.  

- Kommunen ønsker at vi gjør noen nye havneryddinger i 2021.  

- Det ble enighet på årsmøtet om å planlegge 2 dugnader med havnerydding for 2021 også. 

- Teineordningen, hvor dykkerklubber får 200-400 kr per spøkelsesteine som hentes opp fra 

havbunnen, har ikke vært aktiv i 2020.  

 



6. Fastsetting av kontingent og priser 2021.  

- Det blir enighet på årsmøtet om å videreføre fra kontingenter fra 2020.  

- Alle barn/unge som dykker i klubbregi må være medlemmer av forsikringsmessige grunner. 

Minimum pris for medlemsskap fra Norges Idrettsforbund er 65 kr.  

- Det vedtas at pris for barn/unge settes til 100 kr til og med det året man fyller 16 år (med 

eller uten luft), deretter 200 kr, på lik linje som studenter.  

- Nitrox-abonnement, dersom det blir aktuelt: 600 kr/person/år  

 

6. Valg 

- Alle funksjoner stod til valg, de som hadde meldt sitt kandidatur og evt. i en funksjon var:  

- Formann (meldt kandidatur: Endre Bendixen) – Endre Bendixen velges 

- Nestformann (meldt kandidatur: Magnus Aanstad) – Magnus Aanstad velges 

- Sekretær (meldt kandidatur: Mette Skorstad) – Mette Skorstad velges 

- Kasserer (meldt kandidatur: Daniel Skorstad) – Daniel Skorstad velges 

- Styremedlemmer, meldt kandidatur: Mona Grenlee, Tommy Krüger og Kevin Bach – alle 

velges 

- Varamedlem. Endre Krüger eneste som melder seg, velges av årsmøtet 

 

8. Eventuelt 

- Båtførere for 2021. Bjørnar Aasheim meddeler på årsmøtet at han ikke ønsker å fortsette i 

2021. Det skal tas en gjennomgang på hvem som ønsker å fortsette som båtførere i 2021. 

Ansvar: Mette Skorstad 

 

- Det har vært meldt interesse for gjenoppfriskningskurs for dykkere som ikke har vært i 

vannet på en stund. Klubben skal annonsere mulighet for gjenoppfriskelseskurs og legge opp 

til kontakt med instruktør/divemaster for nødvendig kurs. Det vil legges til rette for Nitrox 

sertifisering av interesserte medlemmer, dersom vi får Nitrox i klubben.  

Ansvar: Styret i Triton 

 

- Magnus Aanstad fremlegger planer for Korshamn tur 30.04 til 02.05.21 for årsmøtet:  

Det er 10 påmeldte og 6 plasser ledig. Deltakere blir fordelt på rom a 6 stk. Det kan bookes 

flere rom, dersom stedet det er tilgjengelig. Prisen for hele helgen, inkl. frokost og luft, er 

1000 kr for medlemmer og 1500 kr for ikke-medlemmer. Det er 200 kr i depositum ved 

påmelding og først-til-mølle prinsipp. Påmelding via Spond, se oppslag der for mer info. 

Vi får inkludert en båt på 35 fot i leien når vi er over 12 stk. Båten har dykkerstige. Vi må selv 

stille med båtfører, men alle med båtførerbevis (eller er født før 1980) har lov til å føre den. 

Dykking fra land er også mulig. Fasiliteter på stedet: tørkerom, skyllerom, kompressor for 200 

og 300 bar, nærbutikk 70 m unna, pub åpner på forespørsel, elbillading 120 kr/døgn.  

- Øivind Olaisen fremmer forslag om egne seniordykk i klubbregi – godt mottatt av årsmøte. 

Utfordring føres videre til klubbdykkdykkansvarlige i samarbeid med Øivind Olaisen. 



 

- Det er kommet en webshop som kan trykke Tritons logo på tøy. Triton får deler av inntekten 

for firmaets salg av produkter. Se www.supporter.no/triton for mer info. 

 

- Forslag om å ta båten kortvarig opp for overhaling. Deretter sjøsetting og planlegging av 

båtdykk så snart det er varmere i vannet.  

Ansvar: Båtansvarlig gruppe (båt) og klubbdykkansvarlig gruppe (dykk) 

 

 

26.02.2021 

Mette Skorstad 

Referent 

http://www.supporter.no/triton

