
  

Referat fra styremøte E1 – 2021.  
Styremøtet ble avholdt 03.05.2021  
Møtested: Digitalt, MS Teams – kl. 18-18.30. 
  
Tilstede: Terje Slydahl, Jan Vidar Josephsen, Tore Tiltnes,  
Gard Thompson, Trond K. Haraldsen, Marita F. Mårdalen og Tom Robertsen. 
Marius H. Johannessen.  
  
Dagsorden:  
Informasjonssaker:  18/21 Status fra forbundskontoret 
Vedtakssaker:  19/21 Stevner i mai/NM i fluekasting 
   17/21 Teamkontrakt for styreperioden 2021-2022 
 
Forbundsstyret godkjente innkalling, referat fra styremøte 3/21, og valgte Marius H. 
Johannessen til ordstyrer.  
 
MHJ gjennomgikk informasjonssakene: 

- Idrettsregistreringen er lukket (oppfølging startet) p.t. har NCF 801 aktive medlemmer, 
men fortsatt gjenstår det noen aktive klubber som ikke har gjennomført registreringen. 

- NCF har fått klarsignal for å stifte nasjonal klubb – GS følger opp dette med å sende ut 
informasjon til styret i løpet av uke 18. Vi skal forsøke å etablere klubb slik at vi så raskt 
som mulig (og helst før fluefiskedagene på Brufoss) har klubben klar for å rekruttering til 
kastesporten.  

- Det arbeides med etablering av ny klubb på Vinstra, som gruppe i Vinstra IL 
- GS lager forslag til utvalg og påbegynner arbeidet med handlingsplaner, dette legges frem 

for styret på neste styremøte 25. mai. 
- Styremøtet 25. mai vil inkludere saksgrunnlag for Idrettstinget, og vi må forvente at møtet 

blir noe lenger enn vanlig (kl. 18-21.) 
- Trond informerte om at Ordfører på Ås er positiv til å se nærmere på Breivoll som 

”nasjonal arena” for kastesporten, og eventuelt utvidelse med bryggeanlegg. Dette må i 
første omgang koordineres med DNT.    

 
 
VEDTAK 19/21 Stevner i mai/NM i fluekasting 
 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å utsette speystevnet på Burudvann 15.-16. mai.  
 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å ta en ny vurdering på eventuell gjennomføring av NM i 
fluekasting på Holmendammen 5.-6. juni mandag 10. mai. GS skal lage saksgrunnlag som 
sendes ut på e-post mandag 10. Mai. Styret behandler så saken på e-post.  
 
 
VEDTAK 17/21  Teamkontrakt for styreperioden 2021-2022 
 
Forbundsstyret vedtok enstemmig den fremlagte Teamkontrakt for styrearbeidet i perioden 
2021-2022. 
 
 
Oslo 04.05.21 
Marius H. Johannessen (sign.) 


