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   LOV FOR NORGES CASTINGFORBUND 

    Stiftet 1. april 1952 

      Vedtatt 4.3.1989 

Kapittel 

1  Alminnelige bestemmelser 

II  Forbundstinget 

III  Styret 

IV   Utvalg 

V  Oppløsning 

VI  Lovendring 

 

Kapittel I  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Paragraf 1   Organisasjon 

   Norges Castingforbund (NCF) er en sammenslutning av de lag, klubber 

eller særgrupper innen foreninger, senere kalt lag, som er medlemmer 

av Norges Idrettsforbund og som driver casting som konkurranseidrett. 

   NCF er den høyeste faglige myndighet i Norge for casting. NCF er 

tilsluttet Norges Idrettsforbund, International Casting Federation (ICF) 

og Forente Nordiske Casting Forbund (FNCF) og undergitt de til 

enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse. 

 

Paragraf 2  Formål 

   NCF har som formål å ivareta og utvikle interessen for casting som 

konkurranseidrett, og å arbeide for at konkurransereglene også 

inneholder øvelser som bygger på sportsfiskeredskap og metoder hentet 

fra det praktiske sportsfiske. 

 

Paragraf 3 Medlemskap og straffebestemmelser 

   Ethvert lag som driver casting og som er opptatt i Norges 

Idrettsforbund kan opptas som medlem. Søknad om medlemskap og 

utmelding skal skje skriftlig til forbundsstyret. 

   Lag tilsluttet forbundet plikter å rette seg etter forbundets og Norges 

Idrettsforbunds lover, vedtak og bestemmelser.  

   Lag som ikke har betalt de av tingets fastsatte avgifter innen 

regnskapsårets avslutning, kan av styret strykes som medlem. Strøkne 

medlemmer kan ikke tas opp igjen før skyldige avgifter er betalt. 

   For behandling av straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds "Felles 

straffebestemmelser om forgåelser". 

 

Paragraf 4 Rapport og møter 

   Innen 15. januar hvert år sender lagene og særkretsene rapport til 

forbundsstyret på fastsatt skjema. 

   I året mellom forbundsting, skal det holdes møte for formenn i lag og 

særkretser. 
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Paragraf 5 Virksomhets- og regnskapsår, revisjon m.v. 

   NCFs virksomhets- og regnskapsår omfatter tiden 1/1-31/12. Enhver 

som utbetales pengebeløp som reiseforskudd o.l., skal innlevere 

fullstendig regnskap med bilag til regnskapsfører innen 14 dager etter 

at oppdraget er fullført. 

   Formannen eller andre som trenger håndkasse, skal avlegge regnskap 

til regnskapsfører for mottatt beløp senest 31. desember hvert år. NCFs 

regnskap og økonomiske disposisjoner kontrolleres av NCFs tingvalgte 

kontrollkomite og revideres i.h.h.t. myndighetenes og NIFs 

bestemmelser av den tilsatte statsautoriserte-/registrerte revisor. 

 

Paragraf 6 Kontingenter og avgifter 

   Lagene skal hvert år betale de avgifter til NCF som fastsettes av 

årstinget.  

 

Paragraf 7 En kasters representasjonsrett 

   En kaster kan ikke: 

   1.  Representere mer enn ett lag i samme kalenderår.  

   2.  Ved overgang fra et lag til et annet representere det nye lag i 

casting før han har stått som medlem av dette i to måneder. 

   3.  Delta i stevner som NCF har nedlagt innsigelse mot. For punkt 

1 og 2 kan NCFs styre gjøre unntak når spesielle forhold tilsier 

det. 

 

Paragraf 8 Amatørbestemmelser  

   NCF er underlagt ICFs amatørbestemmelser. Samarbeid med 

profesjonelle idrettsorganisasjoner/ utøvere må være godkjent av og er 

underlagt kontroll av NCF.  

 

Paragraf 9 NCFs organer  

   NCFs anliggender ivaretas av: 

   1. Tinget 

   2. Styret 

   3. Utvalg/komiteer valgt av tinget eller oppnevnt av styret.  

 

 

F O R B U N D S T I N G E T 

 

Paragraf 10 Tidspunkt, innkallelse, innsendelse av forslag, utgiftsdekning 

   Ordinært ting holdes annet hvert år innen utgangen av mars måned. 

   Ordinært ting innkalles av styret senest to måneder før den fastsatte 

dato. Innkallelse til de representasjonsberettigede organisasjonsledd 

skal skje skriftlig. Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være 

styret i hende senest en måned før tinget. 

   Fullstendig saksliste, styrets beretning, revidert regnskap, budsjett og 

innkomne forsalg skal sendes ut senest to uker før tinget. 
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   Reiseutgifter dekkes for tingdeltakere nevnt under:  

   1. Paragraf 11, 1 a, 2 og 3: Av NCF etter fastsatte satser. 

   2. Paragraf 11, 1 b og c: Kan fordeles på lagene. Diettutgifter 

dekkes ikke.  

 

Paragraf 11 Representasjons- og stemmerett 

   På tinget møter: 

   1. Med stemme- og forslagsrett: 

    a. Styrets medlemmer. 

    b. En representant for hvert medlemslag som har inntil 50 

medlemmer og to representanter for hvert lag som har mer 

enn 50 medlemmer.  

    c. En representant fra hver særkrets/særutvalg.   

    En representant må være medlem av det lag han 

representerer. Ingen representant kan representere mer enn 

ett lag, og ingen representant har mer enn èn stemme. 

   2. Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som 

ligger innenfor deres arbeidsområde: 

    a. Formenn i faste utvalg som forbundstinget har valgt. 

   3. Uten stemme- og forslagsrett, men med talerett i saker som 

ligger innenfor deres arbeidsområde: 

    a. Formenn i komitèer oppnevnt av styret. Er formann i 

utvalg/komité forhindret fra å møte, møter nestformannen. 

 

Paragraf 12 Myndighet 

   Tinget er NCFs høyeste myndighet og det skal behandle: 

   1. De av styret fremlagte årsberetninger. 

   2. De av styret fremlagte regnskaper. 

   3. Retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon 

for Norges Castingforbund. 

   4. Forslag om lovendringer. 

   5. Forslag om innføring eller opphevelse av øvelser, herunder 

mesterskapsøvelser. 

   6. Forslag om innføring av klasser etter ferdighet eller alder.  

   7. Forslag om opprettelse av særkretser/-utvalg. 

   8. De i paragraf 13 nevnte saker. 

 

   Forslag til lovendring kan ikke tas opp til behandling hvis det ikke er 

ført opp på sakslisten. Andre forslag som ikke er ført opp på sakslisten, 

kan behandles hvis 2/3 av representantene stemmer for det. 
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Paragraf 13 Dagsorden 

   Tinget skal: 

    1. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter.  

    2. Godkjenne sakslisten og forretningsordenen. 

     3. Velge dirigent/-er og protokollfører. Protokollføreren behøver 

ikke være representant. 

    4. Velge to representanter til å underskrive tingets protokoll. 

    5. Behandle styrets årsberetninger. 

    6. Behandle styrets regnskaper og revisorens rapporter. 

    7. Behandle innkomne forslag. 

    8. Fastsette avgifter. 

    9. Vedta retningslinjer for fordeling av midler. 

   10. Velge følgende tillitsmenn for antall år. 

    a. Formann - to år. 

    b. Nestformann - to år. 

    c. Fem styremedlemmer - to år. 

    d. Tre varamenn til styret - to år.  

    e. Kontrollkomité: To medlemmer, en varamann - to år. 

    f. Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere 

regnskapene og fastsette hans honorar. 

    g. Domsutvalg: formann, nestformann, medlem og to 

varamenn - to år. 

    h. Lov- og appellutvalg: formann, nestformann, tre medlemmer 

og to varamenn - to år.  

     i. Valgkomité: formann og to medlemmer - to år. 

    j. Andre komitéer og utvalg som velges av tinget. 

    k. Representanter til Norges Idrettsforbunds ting.  

   11. Bestemme tid og sted for neste ting.  

 

Paragraf 14 Vedtaksførhet  

   Ting innkalt i henhold til paragraf 10 eller paragraf 17 er vedtaksført 

med det antall godkjente stemmeberettigede som møter.  

 

Paragraf 15  Stemmegivning 

   For å være gyldige, må vedtak være fattet med et flertall av de avgitte 

stemmer, dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer. (Unntak i 

paragraf 12, 21 og 22.) 

   Alle valg foregår skriftlig hvor det foreligger mer enn ett forslag. 

Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. 

   Formann, nestformann i forbundsstyret og utvalgene velges enkeltvis. 

   Når valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår flertall, foretas 

bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. Når flere velges ved en avstemning, er de valgt som har 

fått flest og samtidig mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Om 

nødvendig foretas bundet omvalg blant de øvrige. Ved dette gjelder 

flest stemmer, ved stemmelikhet loddtrekning. 
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Paragraf 16 Valgbarhet 

   Tillitsmenn må være amatører i.h.h.t. paragraf 8 og tilsluttet et lag 

innen NCF. Forøvrig gjelder Norges Idrettsforbunds lov paragraf 7, 3. 

ledd. 

 

Paragraf 17 Ekstraordinært forbundsting 

   Ekstraordinært ting holdes etter: 

   1. Vedtak av ordinært forbundsting. 

   2. Vedtak av forbundsstyret. 

   3. Krav fra minst 1/3 av lagene. 

   Det kunngjøres på samme måte som for ordinært forbundsting, men 

kalles inn med minst to ukers varsel. 

   Ekstraordinært ting kan kun behandle de saker som er gitt i 

innkallelsen.  

   Forøvrig gjelder de samme regler som ved ordinært ting.  

 

 

Kapittel III   S T Y R E T   

 

Paragraf 18 Myndighet og oppgaver 

   Styret er NCFs høyeste myndighet mellom tingene. Det virker for 

castingsportens fremgang og utvikling, og ivaretar forbundets indre og 

ytre anliggender, herunder: 

    1. Iverksetter tingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak 

og beslutninger. 

    2. Påser at forbundets lover og bestemmelser blir overholdt.  

    3. Vedtar budsjett og ivaretar forbundets økonomi og iverksetter 

de økonomiske tiltak som anses påkrevet. De økonomiske 

retningslinjer kan fravikes når særlige omstendigheter gjør det 

påkrevet. 

    4. Utarbeider terminliste. 

    5. Bestemmer tid og sted for Norgesmesterskapet og overvåker 

det organisasjonsmessige opplegg.  

    6. Bestemmer deltakelse i VM, EM, nordiske mesterskap og andre 

internasjonale konkurranser  

    7. Oppnevner utvalg som ikke er oppnevnt av tinget. 

    8. Godkjenner arbeidsprogrammet for slike utvalg. 

    9. Oppnevner representanter til eksterne møter og utferdigheter 

om nødvendig mandat eller direktiver for disse. 

   10. Ansetter eventuelle trenere og funksjonærer. 

   11. Fastsetter regulativ for nødvendige godtgjørelser.  

   12. Avgjør tvister innen norsk casting. 

   13. Sørger for at tinget kan utføre de oppgaver det er pålagt i kap. 

II.  

   14. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer, og 

utarbeide retningslinjer for dette. 
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Paragraf 19 

   Styremøter 

   Styremøter holdes etter innkallelse fra formannen eller når minst fire 

av styrets medlemmer forlanger det. 

   Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Ved 

stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Varamenn har alltid 

møterett, men møteplikt enkeltvis eller samlet - bare når det uttrykkelig 

ønskes. 

   Det føres protokoller fra styrets møter. 

 

 

Kapittel IV    U T V A L G 

 

Paragraf 20  Et utvalg valgt på tinget eller oppnevnt av styret skal utføre de pålagte 

oppgaver. Det skal holde styret (formannen) underrettet om sitt arbeid.  

 

 

 

Kapittel V     O P P L Ø S N I N G  

 

Paragraf 21  Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært 

forbundsting. Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, 

innkalles ekstraordinært forbundsting til seks måneder senere. Blir 

forslaget på nytt vedtatt med minst 3/4 flertall, bestemmer dette tinget 

disponeringen av forbundets midler.  

   Midlene må bare brukes til idrettslige formål som godkjennes av 

Idrettsstyret. 

 

 

 

Kapittel VI    L O V E N D R I N G 

 

Paragraf 22  Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 

forbundsting. 

   For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendring 

må godkjennes av Idrettsstyret.  

   Det tas forbehold om Idrettsstyrets godkjennelse. 
 


