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Referat fra styremøte 1 – 2020.
Styremøtet ble avholdt 10.01/12.01-2020
Thon hotell Tromsø/Egon, Tromsø
Tilstede: Terje Slydahl, Gunnar Thompson, Anita Strand, Tone Martinsen, Trond K. Haraldsen
(ikke tilstede på sak 5/20 og 6/20), og Jan Vidar Josephsen.
På sak 1/20, 2/20 og 7/20 var også Gard Thompson, Vidar Sæløen, Viktoria Sæløen og Frida
Josephsen tilstede under behandlingen. Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen
Dagsorden:
Informasjonssaker:

Sak 1/20 Status fra forbundskontoret

Diskusjonssaker:

Sak 2/20 Styrets ansvar og oppgaver
*Sak 3/20 Terminliste 2020

Vedtakssaker:

Sak 4/20 Nye reisestøtteordninger
Sak 5/20 Oppdatering av NCFs lov
Sak 6/20 NCF budsjett 2020
Sak 7/20 Nordisk mesterskap/NM i casting 2020

Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte 10/19, og valgte Marius H.
Johannessen til ordstyrer. Diskusjonssak 2/20 Terminliste 2020 ble fremmet av Anita Strand,
godkjent, og lagt til sakslisten.
GS gjennomgikk informasjonssakene.
Diskusjonssak 2/20 Styrets ansvar og opppgaver
Notat fjernet – intern diskusjon
Diskusjonssak 3/20 Terminliste 2020
Notat fjernet – intern diskusjon
Vedtakssak 4/20 Nye reisestøtteordninger
Styret støttet hovedlinjene i nytt reisestøtteforslag.
Saken utsettes – notat fjernet – intern diskusjon
Vedtakssak 5/20 Oppdatering av NCFs lov
Forbundsstyret vedtok enstemmig å legge frem forslag til ny lov for NCF på forbundstinget i
2020, som følger NIFs lovnorm. GS delegeres oppgaven med å forberede en redegjørelse for
de punktene* som foreslås å tas ut av loven.
*De punktene som ble presentert i saksgrunnlaget
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Vedtakssak 6/20 NCF budsjett 2020
Forbundsstyret vedtok enstemmig det foreslåtte budsjett som styrets forslag til forbundstinget
2020.
Vedtakssak 7/20 Nordisk mesterskap/NM i casting 2020
Forbundsstyret vedtok enstemmig å arrangere NM/Nordisk mesterskap 2020 på Breivoll, Ås.
Trond K. Haraldsen og GS har ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid. GS
informerer FNCF.
*Styret gav også uttrykk for at Breivoll bør undersøkes nærmere som mulig område for
nasjonalanlegg for casting/fluekasting.
Innspill fra klubbene på lavvoturen:
Hva er det viktigste NCF må ha fokus på fremover?
Hvordan kan NCF gjøre arrangementene enda bedre fremover?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få terminliste for året i god tid (frister for klubbene for å melde inn dato).
Få ut resultatene fra stevnene på terminlistesiden.
Flere speystevner.
Reisestøtte (bedre for de med lang reisevei).
Hjelp til å finne egnede kastehaller, eventuelt mer støtte til halleie (utarbeide avtaler med
kommuner).
Instruktørkurs: Kursdeltaker betaler for kurset, men får pengene tilbake etter å ha arrangert 3
kurs innen en viss tid.
Tilrettelegge for/hjelp til med å lage treningsprogram for nye klubber. Stille med utstyr til
«Kom deg ut-dagen».
At forbundet er en «miljøskaper»
Trener 1 kurs/samling for trenere
Klubbsamarbeid med andre lokale klubber for økt rekruttering - JFF, fiskeklubber,
Turistforeningen
Sentral-samling Oslo/toppidrettssenteret m/konkurranse/kurs/motivasjon
75% til deltakere fra Nord-Norge. Deltakersatsing mer på barn og unge.
Anlegg, anlegg, anlegg!

Oslo 20.01.2020
Marius H. Johannessen (sign.)
Generalsekretær
Vedlegg: Styremedlemmenes ansvarsområder.
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Styremedlems - ansvars/ arbeidsoppgaver NCF
Oppgave
Stevner
- Norgescup
- 5'er cup
- Casting arr…
- NM fluekasting/ NM veka
- NM Casting
- NM Spey
- Innendørs NM (Camp Vilmark)
Rekrutering
Overordnet ansvar sekretariat tjeneste ved
stevner
Søknader NIF - støtte
Sponsor
Oppfølging - Handlingsplan- Strategiplan
Økonomi
Kommunikasjon
Antidoping
Barne/ ungdomsarbeid
Seksuell trakassering

Styremedlem
Gunnar
Gunnar
Terje
Maren / Terje
Terje
Anita / Tore
Terje
Tore / Terje
Terje
Terje
Tore
Anita
Jan Vidar
Maren
Tone
Tone
Tone
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