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Referat fra styremøte 15 og 16.01.22 
 
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal 
Tid: 09.00 - 17.30 og 10.00 - 13.00 
Tilstede: Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Håkon Taranger og Trond-Roger Larsen. 
 
           
 

Saker: 
                   

1. Referat fra forrige styremøte 

 

Referatet fra styremøtet i Holmestrand 15.10.21 ble gjennomgått og diskutert. 

 

2. Post ut og inn 

 
04.01.22 - Mail fra Alver HK angående medlemskap i NHF 
Styreleder ble kontaktet av en engasjert fisker fra Alver kommune utenfor Bergen, med søknad om 
opptak i NHF for nyetablerte Alver HK. NHF fikk tilsendt klubbens regelverk. Etter en rask diskusjon 
innad i hovedstyret, der Alver HK sitt regelverk ble gjennomgått, kunne styreleder meddele 
05.01.22 at klubben var innvilget medlemskap i NHF - styret ønsker klubben hjertelig velkommen i 
forbundet! 
 

3. Norgescupen status 2022 

 
Styret har mottatt søknader fra 11 klubber som ønsker å arrangere NC-festival i 2022. Totalt vil det 

bli arrangert 22 konkurransedager. 

 

Leder Are Andersen gikk igjennom årets terminliste.   

 

4. Saker til Lederkonferansen 2021 

 

Styret har mottatt 4 saker til behandling på lederkonferansen, og vil selv presentere noen tema til 

diskusjon. Disse framkommer i innkallingen til LK/GF 2022. 



 

 

 

5. Innkomne endringsforslag til Generalforsamling 2022 

 

Styret har mottatt 2 forslag til endring i vedtektene og 3 forslag til endring i konkurransereglene til 
GF 2022. I tillegg vil GF stemme over vedtektsendringene for SDSFC som skulle vært presentert på 
GF 2021:  
 
Trondheim HK - Endringsforslag vedtektene §2. Nytt underpunkt f. - Minstemål                          

Trondheim HK - Endringsforslag vedtektene §2. Nytt underpunkt g. - Minstemål                          

SDSFC - Endringsforslag vedtektene § 13. Beslutningsprosess                                                            

SDSFC - Endringsforslag vedtektene § 14. Oppløsning av forbundet                                                  

Trondheim HK - Endringsforslag Konkurransereglene 3.3-3.4). Arrangørens ansvar                      

Trondheim HK - Endringsforslag Konkurransereglene 3.2. Tapte utgifter                                         

Trondheim HK - Endringsforslag Konkurransereglene 8.12. Tildeling av fangst (punkt fjernes)   

 

6. Styrets endringsforslag til Generalforsamling 2022 

 

Styret vil legge fram 5 forslag til avstemning på GF 2022: 

Endringsforslag Vedtektene § 8. Kontingent - presisering. 

Endringsforslag Konkurransereglene 8. Fiskekonkurransen, 8.1, D) - alder for seniorklasse 

Endringsforslag Konkurransereglene. 8.3 - Bruk av anker/ GPS-styrt baugpropell 

Endringsforslag Konkurransereglene 8.13 - Øvre grense for påmelding (nytt underpunkt) 

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 9.5 - Protestkomitéens avgjørelse 

 

7. NM 2022 

Styret mottok mail fra styret i Nord-Jæren HK, der det informeres om at klubben ønsker å arrangere 

NM i Havfiske i 2022. Arrangementet ønskes gjennomført i Egersund 02. og 03. september, med 

utdeling av NC plaketter fredagen og bankett med premieutdeling på lørdagen. 

8. Regnskap for 2021 

 

Kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets regnskap for 2021.  

 

Regnskapet viste et årsresultat på kr. 19 015,61. 

Overskuddet kan ha sammenheng med at det ikke ble arrangert GF i 2021, samt at færre festivaler 

ga mindre utgifter til blogghonorarer. 

Kasserer tapsførte gamle fordringer fra Holmestrand HK og Sørøya HK. 



 

 

 

9. Budsjett for 2022 

 

Styret satt opp forbundets budsjett for 2022. 

 

Styret vil fremme forslag på LK 2022 om det er interesse for en ordning der forbundet sponser 

norgescuppremier i form av plaketter eller lignende gavepremiering til klassevinnere i de 

individuelle NC festivalene. En eventuell sum vil bli fastsatt av forsamlingen. 

 

Hvis alle festivalene gjennomføres, vil det bli skrevet 22 blogger i 2022, hver til en godtgjøring på kr. 

500,-. Styret vil ha en diskusjon rundt kvaliteten på disse under LK, da de varierer svært med 

henhold til tekst, bilder og utforming.  

 

Budsjettet for 2022 ble satt opp som et nullbudsjett. 

 

10. Årsberetning v/forbundsleder 
 
Styreleder Are Andersen gikk igjennom årsberetningen for 2022 med styret.  
 

11. Eventuelt 

 
Kostnader ved GF/LK 

Regelen er at forbundet dekker kost og losji for ett delegat fra hver klubb, samt kost til alle 

deltakerne ved arrangementet (lunsj og middag lørdagen og lunsj på søndagen).  

 

Valgkomitéen 

Valgkomitéen informeres om at hele styret sitter på valg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Skiffard, 

Sekretær NHF 


