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TUR TIL THAILAND
Det ble i 2007 gjennomført en tur til Thailand. Turen var en stor suksess, men ettersom den viste seg å bli
veldig kostbar har foreningen besluttet at det blir den siste av dette slaget på en stund. For å kunne tilfredsstille
flest mulig i form av å ha muligheten til å ta med flest mulig på dykketur, ser styret at en reduksjon i kostnader
er vitalt.
STYREMØTER
I 2007 ble det gjennomført seks styremøter i NH fordelt utover hele året.
HELSE OG SOSIALDIREKTORATET
Det ble sendt søknad om penger til Helse og Sosialdirektoratet som ble delvis innvilget med et beløp på kroner
53 000,VESTFOLD FROSKEMANNSKOLE
Dette er etter hvert blitt et langvarig prosjekt. Det er vanskeligheter med registreringen av skolen i
Brønnøysundregistrene ettersom det ikke er noen fast ansatte i skolen. En mulighet er å gjøre NH til skole og
da få PADI, evt også HSA, godkjennelse. Dette vil bli sett nærmere på i 2008.
INNSAMLINGSUTVALG
Det ble i 2007 nedfelt et innsamlingsutvalg. Dette var i hovedsak personer utenfor styret. Dette utvalget har
per i dag ingen resultater å vise til.
GJELD
Det ble i 2007 tatt opp et forbrukslån av NH til Sindre Busk Witzøe på kroner 154 000,- for å få gjennomført
turen til Thailand. Dette skyldtes potensiell medieomtale i programmet PULS på NRK og en artikkel trykket i
deres magasin. Gjelden nedbetales så fort nok penger er på konto.
REKLAME
Det ble investert i reklameklistremerker til offshorebåten til Harald Thorsen, som han kjørte med i siste
offshoreløpet sesongen 2007. Det jobbes også med å utvikle en reklamefilm som skal sendes på høytidsdager
hvor vanlig reklame ikke er tillatt.
NETTSIDENE
Etter at Sindre Busk Witzøe satte sammen et par enkle nettsider i starten av 2007, utviklet Tore Frilseth mer
omfattende og flatterende nettsider som ble publisert i siste kvartal av 2007. Disse er nå fullt operative, og blir
oppdatert så ofte det er nødvendig.
NH har også anskaffet et nytt domenenavn (www.handikapdykking.no) som en direkte link til våre nettsider på
www.handikap.no.
HELSE OG REHABILITERING
Søknad til Helse og Rehabilitering har vært snakket om og planlagt i korte trekk, men ettersom vi per i dag ikke
har ressurser til å gjennomføre et slikt prosjekt har vi lagt dette på is foreløpig.
NORGES DYKKERFORBUND
NHs styre har besluttet å se nærmere på å melde seg inn i Norges Dykkerforbund. På denne måten vil NH
også bli medlemmer av Norges Idrettsforbund.

