
Protokoll fra styremøte 8 – 2020. 
Styremøtet ble avholdt 25.09.2020 
Møtested: Holmendammen, Oslo Sportsfiskeres klubbhus

Tilstede: Terje Slydahl, Gunnar Thompson, Anita Strand, Tone Martinsen, Jan Vidar Josephsen, 
Gard Thompson. Frida Josephsen var observatør på deler av møtet.
Deltok via Teams: Maren Anne Terjesen og Trond K. Haraldsen.  
Fra administrasjonen: Marius H. Johannessen.  

Dagsorden: 
Informasjonssaker:  39/20 Status fra forbundskontoret 
Diskusjonssaker: 40/20 Ny strategi for NCF 

41/20 Team-kontrakt for forbundsstyret 2020-21 
Vedtakssaker: 42/20 Høyde standplass ørret-, sjøørret-, og laks lengde 

43/20 Korrigeringer konkurranseregler fluekasting 

Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte 7/20, og valgte Marius H. 
Johannessen til ordstyrer.  

DISKUSJON 40/20 Ny strategi for NCF 

Forbundsstyret ber GS utarbeide et notat som delvis gir en beskrivelse av 
forbundets/kastesportens status, og forslag til overordnede strategiske veivalg for Norges 
Castingforbund, sett opp mot norsk idretts strategidokumenter Idretten vil/Idretten skal. 

Det nedsettes et strategiutvalg som skal levere et forslag til ny strategi for NCF til forbundsstyret 
innen januar 2021. Strategien (det som blir forslaget til forbundstinget 2021) må være ferdig 
behandlet av forbundsstyret, og klart til utsending tidlig mars måned (forbundstinget 
gjennomføres ved utgangen av mars måned).  

Følgende medlemmer av forbundsstyret: Gunnar Thompson, Gard Thompson og Anita Strand. 
Vi inviterer med følgende eksterne medlemmer: Tom A. Robertsen, Martin Nøkleberg og Steinar 
Røstad. 

DISKUSJON 41/20 Teamkontrakt for forbundsstyret 2020-21 

Forbundsstyret diskuterte saken, og ba GS oppsummere styrets ”forventninger til hverandre og 
spilleregler for tingperioden” i et dokument, som inkluderer NCFs verdier med tilhørende 
beskrivelse fra NCFs strategidokument 2019-2025. Dette utarbeides som et forslag til 
Teamkontrakt for forbundsstyret 2020-21, som legges frem til vedtak på neste styremøte. 

GS har laget følgende forslag til Teamkontrakt, der innspillene fra styremøtet er brukt som 
utgangspunkt, og der det er gjort noen tilpasninger. 



TEAMKONTRAKT for forbundsstyret i Norges Castingforbund 

Teamkontrakten skal fungere som et styringsverktøy for hvordan forbundsstyrets medlemmer skal 
arbeide sammen i perioden 2020-2021. Forbundsstyret skal følge mandatet de har fått fra 
Forbundstinget og i fellesskap følge den strategi og utføre de handlingsplaner som styret sammen 
utarbeider i tingperioden. For å dra i samme retning har styret kommet fram til disse 
spillereglene. 

Forbundsstyrets medlemmer skal i fellesskap: 

Ö skape og stå for en positiv kultur 
Ö være aktive i styrearbeidet og prioritere deltakelse på styremøtene 
Ö gjøre hverandre gode, løfte- og motivere hverandre i styrearbeidet 
Ö være lyttende og la alle få si sin mening 
Ö sette forbundet først – vi skal tenke helhet og likhet for våre grener og øvelser 
Ö gi rom for lek, moro og humor i arbeidet 

Det skal være inspirerende å delta på styremøtene, og styremøtene skal føre til fremdrift i 
arbeidet! 

Medlemmene i forbundsstyret skal gå foran, og være forbilder i organisasjonen (i styrearbeidet, 
og når vi representerer forbundet utad). Forbundets verdier skal etterleves på følgende måte: 

ENGASJEMENT 
• Vi skal skape engasjement gjennom positive tanker og framsnakk
• Vi skal skape engasjement ved å utvikle idretten
• Vi skal skape engasjement ved å tilrettelegge for initiativ og nytenkning
• Vi skal skape engasjement ved å tilby et åpent og inkluderende fellesskap

FELLESSKAP 
• Vi skal stille opp for fellesskapet
• Vi skal bygge vennskap med humor og samarbeid
• Vi skal skape felles mål med likeverd for alle
• Vi skal være lydhøre og tålmodige for hverandres meninger

LOJALITET 
• Vi skal vise tillitt og respekt
• Vi skal stå for fellesskapets avgjørelser
• Vi skal vise raushet og stille opp for hverandre
• Vi skal holde ord

Vi skal fremme vår idrett gjennom å utveksle våre erfaringer og gjøre hverandre gode! 

Dokumentet signeres av alle styrets medlemmer. 

VEDTAK 42/20 Høyde standplass ørret-, sjøørret-, og laks lengde 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å sette 0-80cm som standard høyde for standplass (brygge) 
for ørret presisjon, ørret-, sjøørret- og laks lengde. Forbundsstyret ber GS informere 
Kulturdepartementet om dette.  



VEDTAK 43/20 Korrigeringer konkurranseregler fluekasting 

Forbundsstyret vedtok de foreslåtte endringer, men hvor endring 1.) og 3.) skal ha lik tekst; 
”Overhodekast er eneste tillatte kasttype. Justering av snørelengden utenfor snelle og toppring 
kan kun skje ved blindkasting. Kaster starter med fluen i hånden. Kaster kan starte med max 
én stanglengde line utenfor stangtupp, samt fortom. Resten av snøret skal være på snella. 
Kaster kan legge ned stang og snøre bak seg for å ordne utstyret eller vente på bedre forhold”. 

*Det ble på møtet foreslått å stryke ”brudd på fortom eller flue” i parentesen på endringsforslaget
til overskrift ”Reparasjonstid”. I ettertid ser vi at dette må være inkludert, siden det er forskjell på
”bytte” der tiden løper, og ”brudd” der tiden kan stoppes.

*Det ble diskutert om vi bør skrive ”dommer”, og ikke ”tidsdommer” på hvem som kan stoppe
reparasjonstiden (under ”reparasjonstid” i de generelle regler), og hvorvidt det bør stå at dommer
kan ”stoppe” eller ”starte tiden” i reparasjonstiden. Dette kan diskuteres med TK, og eventuelt
vurderes om vi skal endre dette.


