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Dag Kyrre Rostad
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Revisorer:
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Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 1 styremøte i 2019.

Utstyr
Inderøy Undervannsklubb har en kompressor som er i god stand. Det er ikke utført service i
2019. Det har ikke vært gjort større investeringer i 2019.

Aktivitet
2019 har vært nok et år uten den aktiviteten som det ble lagt opp til på årsmøtet. Dette sees i
sammenheng med at en del tidligere aktive medlemmer har fått barn og er mindre tilgjengelig
for både dykking og organisering av aktivitet. Styret anser situasjonen som ikke
tilfredsstillende.
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Det har vært gjennomført dykking ifm. moringer og landfester for ny landgang på nytt
hyttefelt i regi av Inderøy undervannsklubb. Inderøy Undervannsklubb utførte denne tjenesten
gratis som betaling for husleie hos KKBF.
Dykkingen i IUK består stort sett av ikke- organisert dykking.
Det har ikke blitt arrangert noen klubbturer i 2019, noe styret beklager.

Pr. 31.12.19 har Inderøy Undervannsklubb 25 medlemmer.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Handlingsplanen er fraveket på en del av punktene. Det er beklagelig at det ikke har vært
større aktivitet i klubben i 2019.
Det er likevel medlemmer i sjøen, men det foregår uorganisert. IUK er langt unna målet til
NDF om at 80% av alle dykk skal være i regi og organiser av dykkeklubber innen 2020.
Aktiviteten i klubben er etter årsmøtets mening ikke tilfredsstillende, og styret oppfordres av
årsmøtet om å skape aktivitet i året som kommer for å øke aktiviteten.

Økonomi
Inderøy Undervannsklubb har hatt en liten reduksjon i medlemsmassen.
Medlemskontingenten for 2018 ble ikke sendt ut før 2019 slik at det i regnskapet
fremkommer en høyere inntekt fra medlemskontingent enn det som er reelt da det er inntekt
fra både 2018 og 2019 på regnskapet. Det ble ikke sendt ut faktura for luftfylling i 2019.

Det henvises til punkt regnskap i årsmøteinnkallingen for detaljerte opplysninger om klubbens
økonomi.
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