N o r g e s

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

Referat fra styremøte 6 – 2019.
Styremøtet ble avholdt onsdag 22/05-2019 kl. 19.00-21.30 på Skype
Tilstede: Terje Slydahl, Gunnar Thompson, Maren Anne Terjesen, Tone Martinsen, Anita
Strand, Jan Vidar Josephsen og Tore Tiltnes
Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen (referent)
Forbundsstyret godkjente referat styremøte 5/19 (26.04.2019)
Dagsorden
Informasjonssaker

Sak 31/19

Status Idrettsregistreringen

Sak 32/19

Status NM veka

Sak 33/19

Regnskap pr. 21.05.19

Diskusjonssaker

Sak 34/19

Styremøter og rutiner

Vedtakssaker

Sak 35/19

Idrettstinget 2019

Eventuelt
Sak 31/19
Status Idrettsregistreringen
GS informerte styret om status for årets idrettsregistrering.
Sak 32/19
Status NM veka
GS gav status for NM veka.
Internt notat fjernet.
Sak 33/19
Regnskap pr. 21.05.19
GS presenterte nytt oppsett for NCF regnskap.
Internt notat fjernet.
Sak 34/19
Styremøter og rutiner
GS gikk igjennom foreslåtte rutiner for innkalling, gjennomføring og rapportering av
styremøter. Forbundsstyret ønsket at vi tar i bruk de foreslåtte rutiner.
Sak 35/19
Idrettstinget 2019
GS gav oversikt over saker som skal behandles på forbundstinget. Forbundsstyret gav innspill
til presidentvalget. Forbundsstyret var positive til Berit Kjøll som ny Idrettspresident.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi NCFs representant på Idrettstinget 2019 mandat til å
uttale seg på forbundets vegne, og avgi NCFs stemme i tingforhandlingene. Dette skal gjøres
på bakgrunn av de signalene forbundsstyret har gitt på de ulike saker i behandling av denne
sak, og i tråd med NCFs strategi. NCFs representant gis frihet til å gjøre justeringer med
hensyn til ny informasjon som måtte komme frem under tingforhandlingene, i tråd med
NCFs strategi og til det beste for norsk casting.
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Eventuelt:
Internt notat fjernet.

29.05.2019
Marius H. Johannessen
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