N o r g e s

C a s t i n g f o r b u n d

Referat fra styremøte 10 – 2019.
Styremøtet ble avholdt 13.-14.12-2019
Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tilstede: Terje Slydahl, Anita Strand, Tone Martinsen, Trond K. Haraldsen (fra sak 57-66/19),
Gunnar Thompson og Jan Vidar Josephsen (Gunnar og Jan Vidar på skype på sakene 58/19,
62-66/19). Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen
Lørdag 14.12 gjennomførte vi NIFs styrekurs for særforbund, instruert av Tormod Tvare.
Kurset varte i 4 timer. Presentasjonen legges ved referatet.
Dagsorden:
Informasjonssaker:

Diskusjonssaker:

Vedtakssaker:

Sak 52/19
Sak 53/19
Sak 54/19
Sak 55/19
Sak 56/19
Sak 57/19
Sak 58/19
Sak 59/19
Sak 60/19
Sak 61/19
Sak 62/19
Sak 63/19
Sak 64/19
Sak 65/19
Sak 66/19

Status fra forbundskontoret
Evaluering av forvaltningsordningene post 2 og 3
ICSF generalforsamling 2019
Regnskapsrapport pr. 30.11.2019
JS/Norge brosjyre for NCF
Aktivitetskonsulenter
NCF budsjett 2020
Gjennomføring av 5#Cupen/samling i Tromsø
Nordisk mesterskap i casting 2020?
Oppfølging VM i fluekasting 2020
Sanksjonering barneidrettsbestemmelsene
Antidoping og medisinsk og sportslig støtteapparat
Representasjon årsmøte FNCF
Tid og sted for NCF Forbundsting 2020
Utstyrskontroll ved 5#Cup

Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte 9/19, og valgte Marius H.
Johannessen til ordstyrer. Sak 66/19, som ikke var satt opp på agendaen ved innkalling ble
godkjent, og lagt til sakslisten.
GS gjennomgikk informasjonssakene.
Diskusjonssak 56/19
JS/Norge brosjyre for NCF
Styret var positive til planene om å lage brosjyren. GS følger opp videre. Det sendes ut mail til
styret med forslag til leverandører som kontaktes i prosjektet.
Diskusjonssak 57/19
Aktivitetskonsulenter
Styret var positive til å sette en ramme i budsjettforslaget for bruk av aktivitetskonsulenter
(kursinstruktører) i 2020. Internt notat fjernet.

1

N o r g e s

C a s t i n g f o r b u n d

Diskusjonssak 58/19
NCF budsjett 2020
Budsjettforslaget skal justeres, og nytt forslag vedtas på styremøte 1/20.
Styret hadde følgende innspill:
Internt notat fjernet.
Diskusjonssak 59/19

Gjennomføring av 5#Cupen/samling i Tromsø

Internt notat fjernet.
Diskusjonssak 60/19
Nordisk mesterskap i casting 2020?
Trond/GS har ansvar for å lage en prosjektskisse før styremøte 1/20.
Trond/GS vurderer dato for stevnet.
Internt notat fjernet.
Diskusjonssak 61/19

Oppfølging VM i fluekasting 2020

Internt notat fjernet.
Vedtakssak 62/19
Sanksjonering barneidrettsbestemmelsene
Forbundsstyret vedtok enstemmig å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på
barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement. Det vedtas å legge til
følgende i våre konkurranseregler for casting og fluekasting:
Norsk idretts bestemmelser om barneidrett gjelder for alle konkurranser og aktiviteter i regi
av norsk casting. Forbundsstyret behandler saker ved brudd på bestemmelsen, og
sanksjonering er hjemlet i NIFs lov § 11-2.
Vedtakssak 63/19
Antidoping og medisinsk og sportslig støtteapparat
Forbundsstyret vedtok enstemmig at medisinsk og sportslig støtteapparat i Norges
Castingforbund skal være underlagt antidoping bestemmelsene. Dersom personer i
medisinsk og/eller sportslig støtteappart ikke har medlemsskap i norsk idrett, skal det gjøres
særskilt avtale hvor disse underlegges antidopingbestemmelsene.
Personer i NCFs medisinske og/eller sportslige støtteapparat skal ha gjennomført
grunnleggende antidopingopplæring enten ved å ha gjennomført Ren Utøver eller
gjennomført Antidoping Norges seminar for leger, fysioterapauter og støttepersonell (eller
tilsvarende). Personer i støtteapparat skal tilbys kurs, som dekkes av NCF.
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Vedtakssak 64/19
Representasjon årsmøte FNCF
Forbundsstyret vedtok enstemmig at President og generalsekretær representerer NCF på
FNCF årsmøte 2020.
Vedtakssak 65/19
Tid og sted for NCF Forbundsting 2020
Forbundsstyret vedtok enstemmig å arrangere NCF forbundsting 2020 på Lillestrøm lørdag
28. mars, med forbehold om at NCF får delta som planlagt på Camp Villmark 2020.
Vedtakssak 66/19
Utstyrskontroll ved 5#Cup
Forbundsstyret vedtok enstemmig, med forbehold om godkjennelse fra teknisk komite, at
snøret som skal brukes i øvelsene Ørret presisjon og Ørret lengde skal være av typen SA ME
D WF5F, og skal være lasermerket (merkingen skal være godt synlig). Tekst som beskriver
kontroll av snører som er umerket, eller hvor merkingen er slitt fjernes fra dokumentet
«Gjennomføring av fluekastestevner».
Forbundets representant på 5#Cupen kan stille med tilgjengelig godkjent snøre.
Referat fra styrekurs for SF.
Presentasjon fra Tormod Tvare ligger vedlagt.
GS gjennomgikk hva som styrer forbundets post 2 tildeling:
Internt notat fjernet.
Oslo 20.12.2019
Marius H. Johannessen (sign.)
Generalsekretær
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