
  

Referat fra styremøte 4 – 2021.  
Styremøtet ble avholdt 24.05.2021  
Møtested: Digitalt, MS Teams – kl. 18-20.30. 
  
Tilstede: Terje Slydahl, Jan Vidar Josephsen, Tore Tiltnes, Gard Thompson,  
Trond K. Haraldsen, Tone Martinsen, Marita F. Mårdalen og Tom Robertsen. 
Marius H. Johannessen.  
  
Dagsorden:  
Informasjonssaker:  22/21 Status fra forbundskontoret 
   23/21 Regnskap pr. 30.04.2021 
Diskusjonssaker: 24/21 Kastesporten som et fellesprosjekt 
   25/21 Terminlisten høsten 2021 
Vedtakssaker:  26/21 Idrettstinget 2021 
   27/21 Styrets arbeidsmåte – utvalg og handlingsplaner 
   28/21 Opprettelse av nasjonal kasteklubb 
 
Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte E1/21, sak 20/21 og 21/21 og valgte 
Marius H. Johannessen til ordstyrer.  
 
MHJ gjennomgikk informasjonssakene: 

- Gard informerte om hans deltakelse i NIF Idrettspolitisk arena for unge styremedlemmer. 
- DNT Breivoll må kontaktes for å sikre gjennomføring av NM i casting. GS følger opp dette.  
- GS informerte om at ICSF/Fluekast-kommisjonen har tatt kontakt for å høre om Norge kan stå 

som arrangør for VM i fluekasting 2022 (fordi arrangør i Nord-Irland har trukket seg). 
Forbundsstyret ønsker å arbeide videre med saken for å se på muligheter for dette. Det ble foreslått 
å gjennomføre et styremøte 22.06, som kun behandler saken om VM i fluekasting 2022. 

- Det ble ytret ønske om at vi har en fast dag i måneden for styremøte i NCF. 
 
MHJ gjennomgikk diskusjonssakene: 

- 24/21 – Forbundsstyret gav uttrykk for enighet om innholdet i saken – det ble kommentert at saken 
har mange paralleller til forhold som er aktuelle i rekrutteringsarbeidet. Dersom vi oppretter et 
rekrutteringsutvalg vil det være naturlig at saken diskuteres videre der. 

 
- 25/21 – Forbundsstyret vedtok dato for NM i fluekasting – 2.-3. oktober (som arrangeres på 

Holmendammen). 
- Følgende stevnedatoer ble satt for øvrige arrangement: Speystevne på Burdudvann – 4.-5. 

september / nasjonalt stevne i casting, Lillehammer – 17. oktober / Norgescup fluekasting: 
Sandnes FC forespørres om de kan gjennomføre NC#1 helgen 28.-29. august / Tromsø CFF 
forespørres om de fortsatt ønsker å gjennomføre NC#2 helgen 11.-12. september.  
GS følger opp med kontakt med klubbene.    

 
 
VEDTAK 26/21 Idrettstinget 2021 
 
Forbundsstyret gav presidenten sine innspill i saker som behandles på Idrettstinget.  
 
Forbundsstyret gav presidenten fullmakt til å gjøre eventuelle nye vurderinger, dersom det 
skulle komme frem nye opplysninger som vil endre forutsetningene/relevansen/konsekvenser 
for norsk casting. 
 
 



  

VEDTAK 27/21  Styrets arbeidsmåte – utvalg og handlingsplaner 
 
Saken må bearbeides før forbundsstyret gjør endelig vedtak for hvordan styret skal 
organisere sitt arbeid i perioden. 
 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å opprette rekrutteringsutvalg, med følgende medlemmer; 
Terje Slydahl og Tone Martinsen. GS skal være en ”mentor” for utvalget, som både skal se på 
handlingsplan for rekrutteringsarbeidet, og konkretisere hvordan utvalgsarbeid kan gjøres – og 
legge dette frem for styret. 
 
 
VEDTAK 28/21  Opprettelse av nasjonal kasteklubb 
 
Forbundsstyret vedtar å opprette Nasjonal kasteklubb, og gir GS fullmakt til å invitere til 
stiftelsesmøtet for klubben så snart alle formaliteter er i orden. 
 
 
Oslo 29.05.21 
Marius H. Johannessen (sign.) 


