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Agenda	for	styremøte	E-1/2021	
	
Møtested:	 MS	Teams	
Tid:	 	 3.	mai	2021	
	
PROGRAM	
	
Mandag	3.	mai:					 Kl.	18.00-18.30	Styremøte	
	
	
DAGSORDEN	
	
1.	Godkjenning	av	innkalling,	referat	3/21,	dagsorden	og	valg	av	ordstyrer.	
	
2.	Informasjonssak:	
18/21												Informasjon	fra	forbundskontoret	 MHJ	
	
3.	Vedtakssak:	
19/21												Stevner	i	mai/NM	fluekasting	 MHJ	
	
4.	Vedtakssak:	
17/21												Teamkontrakt	for	styreperioden	2021-2022 MHJ	
*Utsatt	vedtak	–	forslag	til	teamkontrakt	ligger	vedlagt	(se	neste	side).	
	
Styremøte	4/21	foreslås	å	gjennomføres	tirsdag	25.05.	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
	



TEAMKONTRAKT for forbundsstyret i Norges Castingforbund 

Teamkontrakten skal fungere som et styringsverktøy for hvordan forbundsstyrets medlemmer skal arbeide 
sammen i perioden 2021-2022. 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. 

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 ulike 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! 
Forbundsstyrets medlemmer skal gå foran, og være forbilder i organisasjonen! 

Våre aktivitetsverdier er glede, fellesskap, helse og ærlighet.  
Våre organisasjonsverdier er frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

I vårt styrearbeid følger vi norsk idretts etiske leveregler! 
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En inkluderende og likeverdig kastesport 
Kastesporten skal være en inkluderende arena der alle er like mye verdt, føler tilhørighet og opplever gjensidig respekt. Vi 
skal speile mangfoldet i samfunnet og aksepterer ikke negativ diskriminering. Alle skal, uansett forutsetninger og 
ambisjoner, få delta i og påvirke beslutninger som gjelder dem. 

En ærlig kastesport  
Kastesporten skal være en arena hvor vi er ærlige, redelige og har god rolleforståelse. Vi vurderer egen habilitet, viser vilje 
og evne til å drøfte etiske dilemma, og har rom for diskusjon og uenighet i åpenhet. 

En trygg kastesport 
Kastesporten skal være en trygg arena hvor vi tar vare på hverandre og alle blir sett, hørt og kan være seg selv. Vi har 
nulltoleranse for alle former for mobbing, trakassering, vold og overgrep. 

En demokratisk kastesport 
Forbundet skal bygge på demokratiske prinsipper der alle medlemmer har rett til å være med, til å uttrykke seg og bli tatt 
på alvor. Vi viser lojalitet til demokratiske prosesser og fattede vedtak, samtidig som vi beskytter mindretallet. 

En åpen kastesport 
Kastesporten skal være en åpen organisasjon med tilgjengelig informasjon om vedtak og prosesser. Vi fremmer 
samhandling, læring og delingskultur, og lytter til hele organisasjonen gjennom dialog, medvirkning og høringer. 

En godt styrt kastesport 
Kastesporten skal være en organisasjon som vektlegger etiske standarder, godt styresett, og bærekraftige løsninger. Vi 
forvalter fellesskapets ressurser med respekt, jobber mot korru

 
psjon og tar hensyn til klima og miljø i all vår virksomhet. 

En rettferdig kastesport 
Kastesporten skal være en rettferdig arena uten juks eller manipulering hvor alle opplever fair-play og respekt for 
resultater. Vi sier nei til goder og fordeler som kan oppfattes som utilbørlige og setter ikke penger på egne stevner og 
konkurranser. 

En sunn kastesport 
Kastesporten skal bidra til deltakelse for flest mulig lengst mulig, og en sunn utvikling av hele mennesket. Vi skal fremme 
fysisk- og mental helse gjennom lek, mestring og fellesskap, et positivt forhold til mat, kropp og vekt, og et idrettsmiljø 
som setter helse foran prestasjon. 

En ren kastesport 
Kastesporten skal være ren, fri for doping og rus. Vi vil ha en idrett med like konkurransevilkår uten manipulering og 
uredelighet. 


