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Sammendrag av referat fra styremøte 17 og 18.01.2014 
 

Sted: Runway Hotell Gardermoen  Tid: 17.01 kl. 19.30  - 21.45 og 18.01 kl. 09.30 - 15.30 

 

Tilstede: Roar Sandvoll, John Olav Florø-Larsen, Carsten Stryhn, Hilde Skiffard, Bjørn     

               Berntzen og Are Andersen. 

 

Saker: 
                   

Referat fra forrige styremøte 
 

Referatet fra sist styremøte på Hummeren Hotell 7 og 8 desember ble gjennomgått og diskutert. 

 

Bjørn Berntzen har siden sist møte tatt kontakt med Alt om Fiske, og en sponsoravtale med disse er 

ordnet. 

 

Bjørn Berntzen har fått ordnet en avtale med "Hooked" ved Bernt Nor om ny hjemmeside. Denne er 

for tiden under oppbygging, og styret håper å kunne presentere en ferdig hjemmeside for GF i 2014.  

 

Listen over hvorfor å være medlem i NHF utarbeidet av Are Andersen er lagt ut på hjemmesiden. 

 

Post ut og inn 

 

1.Korrespondanse med Tromsø HK angående NC- tildeling 
Styreleder har korrespondert pr mail med Øyvind Høyer (Tromsø HK) angående festivalkollisjon i 

NC. 

 

2. Mail fra Harstad HK 03.01.14 angående NC-tildeling 
Styret har mottatt mail fra Kristian Waage (leder Harstad HK) og Trond-Roger Larsen (medlem av 

Harstad Havfiskeklubb) angående styrets beslutning om ikke å tildele NC til festivalene i Harstad i 

2014. Styreleder besvarer mailen, og saken tas med til diskusjon på LK i Tromsø. 

 

3. Mail fra Frode Lerstein angående artikkel om VM i skreifiske 
Styret har mottatt en link fra Frode Lerstein (Asker HK), til en annonse som omhandler VM i 

skreifiske 2014. Styret har sett på denne.  

 

4. Mail fra Norskfiske.no 



Styreleder har mottatt en mail fra den nystartede nettbutikken Norskfiske.no, med informasjon om 

denne. 

 

5. Mail fra Tom Mathisen (Holmestrand HK) 
Kasserer har mottatt mail fra Tom Mathisen (Holmestrand HK) angående betaling av festivalavgift 

og regler for NHF sin forsikring.  

 

Innkomne forslag til Lederkonferansen 2014 

 
Styret har mottatt 6 innlegg til lederkonferansen. Disse ble gjennomgått og diskutert. 

 

Innkomne forslag til Generalforsamling 2014 
 

Det er blitt mottatt forslag om endringer i vedtektene og/eller konkurransereglene fra 6 klubber: 

Det er mottatt 9 forslag til endringer i konkurransereglene og ingen forslag til endringer i vedtektene. 

 

De ulike forslagene ble tatt opp, og stemt over i styret. 

 

Styrets forslag til Generalforsamling 2014 

 
Styret gikk igjennom og diskuterte sine forslag til endringer i vedtektene og konkurransereglene, som 

styret skal presentere på Generalforsamlingen 2014. 

 

Styret kommer til å legge fram 11 forslag til avstemning på Generalforsamlingen.  

 

Budsjett 

 
Budsjettforslag for 2014 ble gjennomgått og diskutert. 

 

Forbundet hadde 850 medlemmer pr.31.12.13, hvorav 646 herrer, 77 damer, 89 seniorer og 38 

juniorer. 

 

Regnskap 

 
Regnskapet for 2013 ble lagt fram og diskutert.  

 

Enkeltposter ble kommentert av kasserer. 

Regnskapet viste et underskudd på kr. 26.655,- 

Forbundets totale egenkapital er på kr. 422.144,- 

 

Underskuddet skyldes blant annet underbudsjettering, kostnader i forbindelse med det nord-norske 

møtet og tilstedeværelse ved oppstart av Røst HK. 

 
Regnskapet oversendes revisor og framlegges for GF med revisorkommentarer. 

 

 

 

 



Eventuelt  
 

Prisinformasjon for årets generalforsamling i Tromsø.  

 

1. delegat ( se definisjon delegat § 9 under vedtekter ) får dekket billigste reise tur/retur LK/GF. 

NHF etterbetaler mot innsendt dokumentasjon.  

 

1. delegat fra hver deltagende klubb får sitt opphold lør/søndag inkl.mat dekket av NHF 

 

Priser for øvrige delegater er : 

kr.2.100 ,- for  lunch, middag, overnatting lørdag samt lunch søndag i enkeltrom 

kr.1.800 ,- for  lunch, middag, overnatting lørdag samt lunch søndag per person i dobbelrom 

kr.1.200,- for lunch og middag lørdag samt lunch søndag for delegater uten overnatting 

NHF sender faktura til klubbene etter LK/GF 

 

Overnatting og bespisning utover dette betales direkte til hotellet av den enkelte. 

NHF har fått pristilbud på kr.895,- per enkeltrom og kr.995,- per dobbeltrom fredag til lørdag. 

 

Æresmedlemmer har samme rettigheter som 1.delegat fra klubb (dog uten stemmerett), men betaler 

en egenandel på kr.1.000,-  ( ikke kr.2.100,- ) 

 
Styrets ansvarsfordeling 

 

Styret skal arbeide videre med å få til en plan som spesifiserer de enkelte styredeltakernes 

ansvarsområder. Nestleder skal legge fram forslag til dette på styremøte, som blir i forbindelse med 

NM på Mausundvær i juli 2014. 

 
Årsberetningen ble skrevet og gjennomgått av styreleder. 

 

Ved utløp av frist for påmelding til GF, var 18 klubber representert,  

fordelt på 31 delegater  ( + 2 møtedeltagere uten stemmerett ), hvorav 3 er æresmedlemmer.  

Antall stemmer ved GF er 38. 

 

 

 

 

 

 

Hilde Skiffard 

Sekretær NHF 


