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Referat fra styremøte 9 – 2019. 
 
Styremøtet ble avholdt 26.-27.10-2019 
Riksidrottsforbundets lokaler i Stockholm 
 

Tilstede: Terje Slydahl, Gunnar Thompson, Jan Vidar Josephsen, Anita Strand, Tone Martinsen 
og Trond K. Haraldsen. Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen 
 
Styrehelgen åpnet med fellesmøte med det svenske castingforbundet, hvor vi fikk presentert 
tankene rundt konseptet «Det perfekta kastet», arbeidet med «Spey-O-Rama Europe» og 
planene for VM i casting og fluekasting 2020. Vi diskuterte videre mulige samarbeid mellom 
det norske- og det svenske forbundet, med spesielt fokus på utdanning, internasjonal politikk 
og event. 
 
Dagsorden: 
Fellesmøte med SCF kl 9.00-15.00 
 
Informasjonssaker: Sak 44/19 Status fra forbundskontoret 
Diskusjonssaker: Sak 45/19 Oppsummering/tanker etter møtet med SCF 

Sak 46/19 ICSFs generalforsamling – gjennomgang av sakspapirer 
Sak 47/19 Status i tingperioden – oppfølging av aktuelle saker 
Sak 48/19 Casting på vinterens 5’er cup 
Sak 49/19 Post 3 Barne- og ungdomsmidler 
Sak 50/19 Styrets arbeidsmåte – sakspapirer/protokoll 
Sak 51/19 Styremøte 10/2019 og julebord 

 
Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte 7/19 og 8/19, og valgte Marius 
H. Johannessen til ordstyrer. 
 
Infosak 44/19  Status fra forbundskontoret 
GS informerte styret om status.  
Interne notater fjernet 
 
Diskusjonssak 45/19  Oppsummering/tanker etter møtet med SCF  
Styret gav uttrykk for at det var inspirerende å møte SCF, og spennende å høre hvordan det 
svenske forbundet jobber. 
 

Interne notater fjernet. 
 
Diskusjonssak 46/19  ICSFs generalforsamling – gjennomgang av sakspapirer  
GS informerte om de tilgjengelige sakspapirer som er publisert på ICSFs hjemmeside. 
 
Interne notater fjernet. 
 
AU og GS samarbeider videre med saken frem mot GA.
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Diskusjonssak 47/19  Status i tingperioden – oppfølging av aktuelle saker  
Vi gikk igjennom handlingsplanen sak for sak: 
 
Internt notat fjernet. 
 
Diskusjonssak 48/19 Casting på vinterens 5’er cup 
Styret diskuterte saken, og kom frem til følgende: 
 
Internt notat fjernet. 
 
Diskusjonssak 49/19 Post 3 barne- og ungdomsmidler 
GS gikk igjennom post 3 forvaltningsordningen. 
 
Internt notat fjernet. 
 
Diskusjonssak 50/19 Styrets arbeidsmåte – sakspapirer og protokoller  
GS sjekker muligheter med den nye Office 365 løsningen og arbeid i teams.  
Internt notat fjernet. 
 

Diskusjonssak 51/19 Styremøte 10/2019 og julebord 
Internt notat fjernet. 

Styremøtet ble avsluttet søndag 27.10 kl 12.15. 

Oslo 30.10.2019 
Marius H. Johannessen (sign.) 
Generalsekretær 


