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Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt ett styremøte i 2018. Daglig drift er ivaretatt ved epost og telefonkontakt.

Utstyr
Inderøy Undervannsklubb har en kompressor som er i god stand. Det er utført service i 2018,
Det har ikke vært gjort større investeringer i 2018.

Aktivitet
2018 har vært et år under det jevne for Inderøy Undervannsklubb.
Pr. 12.03.18 har Inderøy Undervannsklubb [Liste gjennomgås på årsmøtet] medlemmer. Det
var planlagt kurs i 2018, men hyppig grunnkurs på steinkjer har gjort at tilgangen på deltagere
har vært lav og kurs har ikke blitt mulig å holde.
Dykkingen i IUK består stort sett av ikke- organisert dykking.
Det er i 2018 som tidligere år blitt dykket ifm motorsykkeltreffet catfish. Arrangementet er
besluttet avviklet på Kjerknesvågen fra og med 2019. Det har ikke kommet forespørsel om å
støtte catfish videre, men dette følges opp videre.
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Det har ikke blitt arrangert organiserte klubbturer i 2018, noe styret beklager. Det har blitt
arrangert dykketurer i privat regi hvor medlemmer i klubben har deltatt.

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 2018.
Det er likevel en del medlemmer i sjøen, men det foregår uorganisert. Dette gjør at IUK er
langt unna målet til NDF om at 80% av alle dykk skal være i regi og organisert av
dykkeklubber innen 2020.

Økonomi
Inderøy Undervannsklubb har hatt en liten reduksjon i medlemsmassen i 2018, noe som
gjenspeiler aktiviteten i klubben. Det ble ikke sendt ut faktura for medlemskontingent i 2018.
Denne er sendt ut i 2019, men ingen sanksjon gis ved manglende betaling. Medlemslister
gjennomgås og ajourføres i 2019 slik at kontingenter og medlemslister ajourføres ila 2019.
Det ble ikke sendt ut faktura for luftfyling i 2018. Dette blir gjort i 2019.
Klubbens økonomi er stabil. Manglende inntekter følges opp med manglende utgifter. Det er
viktig at klubben sikrer inntekter for å kunne finansiere økt aktivitet i årene som kommer.
Nord-Trøndelag dykkerkrets ble nedlagt i 2018. Kretsens midler ble fordelt på
medlemsklubbene, noe som ga Inderøy undervannsklubb en uforutsett inntekt på kr 10383 i
2018.
Det henvises til regnskap og budsjett for detaljerte opplysninger om klubbens økonomi.

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Det vises til regnskapet.
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