
  

Referat fra styremøte 3 – 2021.  
Styremøtet ble avholdt 15.04.2021  
Møtested: Digitalt, MS Teams 
  
Tilstede: Terje Slydahl, Anita Strand, Tone Martinsen, Tore Tiltnes,  
Gard Thompson, Trond K. Haraldsen, Marita F. Mårdalen og Tom Robertsen. 
Marius H. Johannessen.  
  
Dagsorden:  
Informasjonssaker:  14/21 Status fra forbundskontoret 
   15/21 Intro ny styreperiode 
Diskusjonssaker: 16/21 Stevner i mai og koronasituasjonen 
Vedtakssaker:  17/21 Teamkontrakt for styreperioden 2021-2022 
 
Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte 2/21, og valgte Marius H. 
Johannessen til ordstyrer.  
 
MHJ gjennomgikk informasjonssakene. 
 
Internt notat: 
- Styret var positive til innkjøp av utstyr til rekrutteringsprosjekter. 
- Kontakt med anadrom podcast vurderes til NM i spey – vi vurderer på nytt nærmere NM. 
 
 
Styrets forventninger til styreperioden: 
 

 

 
 
Forventningene kan deles i to kategorier; de som viser forventninger til hva vi skal arbeide med, 
og de som viser til forventninger om hvordan vi skal arbeide. De sistnevnte brukes i arbeidet med 
å oppdatere Teamkontrakt for styreperioden 2021-2022. 
 
 
 
 
 



  

Hvilke arbeidsoppgaver/ansvarsområder ønsker hvert styremedlem seg i perioden? 
 
Gard:      Anita:    Tore: 
- Toppidrett/Landslag   - Rekruttering   - Stevner (fluekasting) 
- Trenerutdanning   - Toppidrett/Landslag  - Rekruttering 
           
Tom:      Trond:   Marita: 
- Trenerutdanning   - Stevner (casting)  - Klubbutvikling/rekruttering 
- Klubbutvikling/rekruttering  - Toppidrett/Landslag  - Stevner (spey) 
 
Tone:     Terje:    Jan Vidar: 
-Stevnegjennomføring   - Markedsarbeid       - Trenerutdanning 
- Rekruttering    - Synliggjøring  - Toppidrett/Landslag 
 
           

 
Størst interesse i styret for å 
arbeide med toppidrett/ 
landslagsaktiviteter (1.9), 
rekruttering (2), gjennomføring 
av stevner/arrangement (2), 
trenerutdanning (2,4) og 
klubbutvikling (2,5). 
 
= den aktivitetsnære delen av 
NCFs virksomhet. 
 
     

    
 
DISKUSJON 16/21 Stevner i mai og koronasituasjonen 
 
Styret var enige om å ta en ny vurdering vedr. gjennomføring av speystevnet på Burdudvann 
tidlig i mai, to uker før gjennomføring (15.-16. mai). Vi vil samtidig sette dato for avklaring om 
gjennomføring av NM i fluekasting (5.-6. juni).  
 
GS lager nyhetssak med oppdaterte koronavettregler for kasteklubber. 
 
 
VEDTAK 17/21  Teamkontrakt for styreperioden 2021-2022 
 
Saken ble utsatt. 
 
GS lager forslag til oppdatert Teamkontrakt basert på innspill i forventningsavklaringen, og 
oppdaterer den delen av dokumentet som viser til forbundets verdier. 
 
 
Oslo 22.04.21 
Marius H. Johannessen (sign.) 


