N o r g e s

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

FORBUNDSTING 2017
Tid:

Søndag 23. april kl. 16.30 – 21.00

Sted:

Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen

1. Følgende fremmøtte representanter hadde stemmerett:
Morudstranda Flue- og Castingklubb – Helge Gustavsen
Grenland Sportsfiskere – Terje Christiansen og Gari Aikio
Tønsberg Fluefiskeforening - Anita Maria Strand
Tromsø Casting- og Fluefiskeforening – Karoline Olsen og Jørn Nilssen
Kristiansand JFF – Martin Nøkleberg
Bærum JFF – Thomas Alsaker
Drammen SPF – Thorgeir Gustavsen og Ann Julia Udengaard
Lillehammer SPF – Trond Knapp Haraldsen og Kåre Westlie

2. Innkallingen, saklisten og forretningsorden ble godkjent.
Det ble fremsatt ønske om at saksdokumentene kom i form av ett dokument (f.eks. i pdf-format).

3. Thorgeir Gustavsen ble valgt som dirigent.
Jan Ivar Larsen ble valgt som sekretær.
Trond Haraldsen og Anita Strand ble valgt til å underskrive protokollen.
4. Årsberetningene:
NIFs nye rapporteringssystem:
NIFs nye rapporteringssystem har bydd på problemet for foreningene. Kunne forbundskontoret ha bidratt
med mer hjelp? Generalsekretæren forklarte at han hadde prøvd å ringe alle medlemsforeningene, men at
det ofte var vanskelig å få tak i de rette kontaktpersonene. Han kunne fortelle at NIF har sendt ut en rekke
e-poster om temaet. NIF har også publisert videofilm på internett som forklarer hvordan rapporteringen
skal foregå.
Andre problemer med rapporteringen: De som er bemyndiget til å rapportere, er ikke de som har best
kjennskap til foreningens castinggruppe. (Kommentar fra referent: Foreningen kan gi rapporteringsansvar
til den/dem som de selv ønsker. Ta kontakt med idrettskretsen for å få hjelp til dette.)
Det fremkom ønske om at NCF hadde kommet med eksempler på hvordan man skal angi antall aktive
medlemmer. Hvilke aktiviteter?
Hva skal rapporteres og hvordan?
All aktivitet skal rapporteres. Det betyr økte bevilgninger til både forening og forbund!
Årsberetning for 2015:
Godkjent.
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Årsberetning for 2016:
Klubbutvikler:
Det er ofte vanskelig å komme i kontakt med de rette personene i foreningene. Jarle forteller at det er en
tidkrevende jobb. Det tar lang tid før resultatene kommer.
Nyhetsbrev er sendt ut til potensielle nye medlemsforeninger. Han arrangerer kastekurs i april og mai.
Klubbutviklers arbeid har foreløpig resultert i to nye medlemsforeninger: Morudstranda og Polarsirkelen.
Molde og Fræna blir sannsynligvis snart medlemmer. Andre foreninger som klubbutvikler har positiv
kontakt med er:
Harstad, Alta, Lakselv, Karasjok, Halden og omegn JFF, Arbeidernes JFF Halden, Kongsberg JFF.
Arbeidernes JFF vil lage kasteanlegg.
Terje Slydahl fortalte om gode erfaringer med å arrangere fiskekurs (istedenfor kastekurs). På kurset i
Skarphallen i Tromsø møtte 20 kursdeltakere, og mange av disse har fortsatt å kaste hos dem. Jarle mente
at praktisk fiske må være en del av kurset dersom det skal kalles fiskekurs. Trond Nøkleberg
KRISTIANSAND: Det er dette Per og Stein har drevet med i Kristiansand i år etter år.
Jarle: Nivået blant konkurransekasterne er blitt så høyt at nye kastere blir skremt bort. Vi må ta vare på
disse også!
Trond Haraldsen: Vi må diskutere behov for klasseinndeling.
NM i casting:
Det var Bjørn Roger Larsen som vant Kongepokalen (øvelse 3 + øvelse 5).
Medlemsutvikling:
Oppdatering angående medlemstall: Det er nå registrert 1890 medlemmer.
Thomas Alsaker: Bærum JFF vil revurdere sitt medlemskap grunnet mye registreringsarbeid.
Thorgeir Gustavsen: Idrettspresidenten har sagt at han ønsker en enklere form for registrering.
Oppfordring: Ta kontakt med idrettskretsen. De hjelper deg med registreringsarbeidet.

5. Regnskap 2015:
Fluekaste-NM: Hvorfor så stor overskridelse?

Regnskap 2016:
Kontrollkomiteen ønsker oftere rapporter fra styret. Ønsker fortløpende referater fra styremøtene.

Budsjett 2017:
Mediestrategi:
Trond Haraldsen tok opp dette temaet. Hvordan synliggjøre sporten? Er noen utøvere kjent? Før var noen
castingutøvere på TV av og til. Kan vi få med en deltaker i «Mesternes mester»?
Jarle var med i Anne Lindmo’s program på NRK. De var først på Holmendammen og senere var Jarle en av
gjestene i studio. Han blir gjenkjent som «Fluekasteren i Lindmo».
Jarle har avtale med Jakt & Fiske at de skal komme på fluekaster-NM.
Spey-finalen under fluekaster-VM i Estland: 60.000 likerklikk.
Introduksjonsfilm blir snart lagt ut på castingforbundets nettside.
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Funksjonshemmede:
Tromsø lager et opplegg for funksjonshemmede.
Helge Gustavsen: Har startet samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner i Oppland og Valdres.
Nasjonale stevner:
Lillehammer vurderer å arrangere nasjonalt stevne i forbindelse med den årlige konkurransen mellom
Lillehammer og Drammen.
Konklusjon mht budsjett for 2017 og 2018:
Det ble gjort en del endringer på budsjettet. Disse refereres ikke her fordi Tinget endte opp med følgende:

Styret går gjennom budsjettet på første styremøte i den hensikt å minske utgiftene og å øke
inntektene. Tinget ønsker reduksjon av budsjettunderskuddet!
6. Forslag 1 fra styret:
Forslaget ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer. Det presiseres at vi følger ICSFs regler for klasseinndeling
både for casting og fluekasting.

Forslag 2 fra styret:
Enstemmig vedtatt at det innføres lagkonkurranse under fluekaster-NM. Laget kan bestå av utøvere fra
ulike klasser (menn, kvinner, junior). Det kastes med det det utstyret som er gjeldende for de ulike
klassene.

Forslag 3 fra styret:
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Gjelder både casting og fluekasting.

7. Kontingent og avgifter:
Ingen.

8. Langtidsplan og langtidsbudsjett:
Langtidsplan er under utarbeiding. Langtidsbudsjett foreligger ikke.
Langtidsplan og -budsjett må presenteres på neste Tinget i 2019.

9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap:
Vi fortsetter å bruke samme revisor.

10. Valg:

Alle valg var enstemmige!

a) President:
Jan Ivar Larsen
Visepresident:
Terje Slydahl
b) Styremedlemmer: John Einar Enger
Anita M. Strand
Veronica Smørsgård
Gunnar Magne Thompson
Martin Nøkleberg
Varamedlemmer: Trond Knapp Haraldsen
Monica Stølsvik Bertelsen
c) Kontrollkomité:
Bjørn Roger Larsen (leder)
Olaf Christensen (medlem)
Åge Larsen (medlem)
Andor Røraas (varamedlem)
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