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Referat fra styremøte 7 – 2019.
Styremøtet ble avholdt torsdag 22/08-2019 kl. 19.00-21.15 på Skype
Tilstede: Terje Slydahl, Gunnar Thompson, Tone Martinsen, Anita Strand, Jan Vidar
Josephsen, Tore Tiltnes og Trond K. Haraldsen.
Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen
Forbundsstyret godkjente referat styremøte 6/19 (møte 22.05.2019)
Dagsorden.
Informasjonssaker:
Diskusjonssaker:
Vedtakssaker:
Eventuelt.

Sak 36/19
Sak 37/19
Sak 38/19
Sak 39/19

Status fra forbundskontoret
Regnskap pr. 31.07.19
Resultat sammenlagt herrer NM fluekasting
Styremøter og strategisamling høsten 2019

Sak 36/19
Status fra forbundskontoret
GS informerte styret om status.
Internt notat fjernet.
Sak 37/19
Regnskap pr. 31.07.19
GS presenterte regnskapet. Forbundsstyret tok regnskapet til etterretning.
Sak 38/19
Resultat sammenlagt herrer NM fluekasting
Forbundsstyret diskuterte saken. FS mener det er behov for å vurdere om det er behov for å
utnevne en teknisk delegert som kvalitetssikrer sekreteriatet på mesterskap.
FS var enige om at man at vi informerer de berørte parter om feilen, og at Stein Grønberg også
tildeles sølv i øvelsen. Tom-Andre beholder sin sølvmedalje. Stein tilkjennes poeng for
sammenlagtrankingen i Norges-cupen.
MHJ sender brev til de berørte, retter opp resultatlistene og sender medalje til Stein Grønberg.
Sak 39/19
Styremøter og strategisamling høsten 2019
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre styremøte 8/19 på skype 15. oktober kl 1921.
Forbundsstyret ønsker at vi sjekker muligheten for å arrangere styremøte 9/19 kombinert med
besøk hos det svenske forbundet i Stockholm 1.-3. november. Varamedlem inviteres også med.
MHJ undersøker om dette passer for det svenske castingforbundet.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre styremøte 10/19 kombinert med julebord
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13.-15. desember i Oslo. Varamedlem inviteres også med.
Eventuelt:
Internt notat fjernet.
Oslo 27.08.2019
Marius H. Johannessen (sign.)
Fungerende generalsekretær
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