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Referat fra styremøte 6 – 2020. 
Styremøtet ble avholdt 02.07.2020 
Digitalt på Teams kl. 18-20. 
 
Tilstede: Terje Slydahl, Gunnar Thompson, Jan Vidar Josephsen, Maren Anne Terjesen, Tore 
Tiltnes og Trond K. Haraldsen. 
Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen 
 
Dagsorden: 
Informasjonssaker:     Sak 30/20 Status fra forbundskontoret     
        
Diskusjonssaker:         Sak 31/20 Idrettsregistreringen 2020 økonomiske konsekvenser for NCF 

Sak 32/20 NIFs konsernkonto-ordning og bytte av bank 
     
Vedtakssaker:             Sak 33/20 Budsjett for 2020 – Forslag for FT2020 
   Sak 34/20 Norgescup fluekasting/konk.reglement – forslag for FT2020 
   Sak 35/20 Oppdatert saksliste NCF forbundsting 2020 
   Sak 36/20 Kongepokalen i Casting 2020 
 
Forbundsstyret valgte Marius H. Johannessen til ordstyrer. 
GS gjennomgikk informasjonssakene. 
 
Diskusjonssak 31/20  Idrettsregistreringen 2020 økonomiske konsekvenser for NCF 
Forbundsstyret diskuterte saken. Internt notat fjernet 
 
Diskusjonssak 32/20 NIFs konsernkonto-ordning og bytte av bank 
Forbundsstyret diskuterte saken, og vil behandle denne i august. 
 
Vedtakssak 33/20 Budsjett for 2020 – forslag for FT2020 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å legge frem foreslått budsjett som NCFs budsjettforslag 
for 2020 for forbundstinget i august. Det skal også legges frem et halvårs regnskap med 
tilhørende prognose for resten av 2020 på forbundstinget.  
*Informasjon om dette legges også til i tingpapirene. 
 
 
Vedtakssak 34/20 Norgescup fluekasting – forslag FT 2020 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å  legge frem det vedlagte dokument som forslag til ny 
konkurranseform og konkurranseregler for Norgescupen i fluekasting (ørret presisjon, 
ørret-, sjøørret- og laks lengde). 
 
Forbundsstyret ber forbundstinget beslutte om Norgescupens overhode øvelser skal 
gjennomføres som alternativ 1: med finaler (for de klasser med over 12 deltakere), og hvor 
hver runde inneholder to omganger a 3 minutter (og hvor begge omganger teller for 



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

	 	

2	
	

resultatet), mot alternativ 2: uten finaler, og hvor runden inneholder to omganger a 4 
minutter (hvor kun beste omgang teller for resultatet). 
 
Forbundsstyret bes vedta en redaksjonskomite som kan finskrive dokumentet som skal 
sendes ut med sakspapirene for forbundstinget, og kvalitetssikre at alle innspill fra høringen 
er ivaretatt. Dette kan f.eks være Marius H. Johannessen, Steinar Røstad (som leder av TK) 
og Jan Vidar Josephsen. 
 
*Redaksjonskomiteen ser også spesielt på ”trekking av seedet gruppe” hvordan dette best bør 
foreslås. Til dette arbeidet involveres også Terje S. 

Vedtakssak 35/20 Oppdatert saksliste NCF forbundsting 2020  
Forbundsstyret vedtok enstemmig den oppdaterte saksliste for NCFs forbundsting 2020: 
 
Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Sak 5: Velge dirigent 
Sak 6: Velge referent 
Sak 7: Velge to representanter til å underskrive protokollen 
Sak 8: Behandle beretning for særforbundet 
Sak 9: Behandle særforbundets regnskap i revidert stand 
Sak 10: Behandle forslag og saker 
Sak 10.1 Gjennomføring av Norgescupen i fluekasting – ny konkurranseform 
Sak 10.2 Komprimere gjennomføringstiden av Norgescupstevner 
Sak 10.3 Lov for Norges Castingforbund 
Sak 11: Fastsette kontingent og avgifter 
Sak 12: Behandle langtidsplan 
Sak 13: Behandle budsjett for 2020 
Sak 14: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap 
 
Vedtakssak 36/20 Kongepokalen i Casting 2020 
Forbundsstyret vedtok enstemmig at beste utøver i kombinasjonen øvelse 1 Flue presisjon og 
øvelse 3 Haspel arenberg under NM i casting 2020 vinner årets Kongepokal i casting. 
 
Oslo 03.07.2020 
Marius H. Johannessen (sign.) 
Generalsekretær 


