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PROTOKOLL FRA NORGES HAVFISKERFORBUNDS GENERALFORSAMLING  
STED: Comfort Hotell Runway, Gardermoen, SØNDAG 06. MARS 2022 

 
 

1. Konstituering og åpning 
 

Leder Are Andersen ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 09.00  
Ordstyrer valgt: Leif Nygård - Torungen HK  
Tellekorps valgt: Arne Auestad - Nord-Jæren HK, Bjørn Bakkelid - Bjørgvin HK   
Tilstede: 11 klubber/ foreninger med 22 stemmer (i tillegg kommer styrets ene stemme) 
Totalt: 23 stemmer (16 stemmer for å oppnå 2/3 flertall) 

 

2. Valg av 2 (to) delegater til å undertegne protokoll 
 

   Leif Nygård - Torungen HK 
   Lars Hellum - Oslo HK 
 

3. Styrets beretning 
 
     Styrets beretning for 2021 ble lest opp av forbundsleder Are Andersen. 
 

Det ble stilt spørsmål om alle æresmedlemmene og utnevnelser av hedersmerke i sølv 
var i live, og det var tilfellet for alle med unntak av Gunnar Mathiesen (Holmestrand 
HK). 

 
Forsamlingen applauderte Oslo HK for godt gjennomført NM i Holmestrand. 

 
     Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 
 

4. Regnskap 2018 
 

Forbundets regnskap for 2021 ble lest opp av kasserer Richard Sjursen (Oslo HK). 
 
Regnskapet viste et overskudd på kr. 29.525,61 i forhold til budsjettert. 

 



På inntektssiden ble regnskapet påvirket av blant annet lavere innbetalt 
medlemskontingent og arrangementsavgift enn budsjettert, manglende innbetalte 
sponsormidler (Domstein), tapsførte fordringer og få festivaler i forhold til 
budsjettert. 
 
Kasserer kontakter Hummeren Hotell angående manglende innbetalte sponsormidler 
for 2021. 
 
Færre festivaler i 2021 medførte mindre utgifter til føring av blogg, og styrets 
møtekostnader ble redusert som følge av at GF 2021 ikke ble fysisk avholdt.  
 
Styret informerte om at blogghonorar heretter først vil bli utbetalt etter at 
hjemmesideansvarlig har godkjent bloggene med tanke på kvalitet og innhold. Dette 
som følge av at det er registrert svært variabel kvalitet på bloggene som sendes inn, 
og styret ønsker en viss kvalitetssikring på disse. 
 
Det ble ytret et ønske om at det framover legges ved informasjon i styrets 
årsberetning om regnskapet og årsaker til avvik i forhold til budsjett. 
 
Revisorberetning ble lest opp av revisor Roger Tyreng (Sarpsbork HK). 
  

            Vedtak: Regnskapet ble godkjent av forsamlingen. 
 

5. Kontingenter og arrangementsavgift 

 
Det forelå ingen endringer av kontingenter eller arrangementsavgift.  
 
Viktigheten av å bruke innmeldingsskjemaet som ligger på nett ble presisert. 
 
Det ble kommentert at festivalavgiften også burde stå i balansen, noe som tas til 
etterretning til GF i 2023.  

 

6. Innkomne forslag og tildeling av NM 2023 
 

Endringsforslag fra Trondheim HK – Vedtektene § 2, nytt underpunkt f. 

Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra Trondheim HK – Vedtektene § 2, nytt underpunkt g. 

Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret –Vedtektene § 6. Kontingent - presisering 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
Endringsforslag fra SDSFC – Vedtektene § 13. Beslutningsprosess 

Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra SDSFC – Vedtektene § 14. Oppløsning av forbundet 

Forslaget trukket. 
 



Endringsforslag fra Trondheim HK – Konkurransereglene pkt. 3, Arrangørens 
ansvarsområder 

Forslaget trukket. 
 
 
Endringsforslag fra Trondheim HK – Konkurransereglene pkt. 3.2 

Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.1,D) - seniorklasse  

Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
8.1,D) Senior fra det kalenderåret de fyller 65 år. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.3 - Oppankring  

Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 

8.3. Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Trondheim HK – Konkurransereglene pkt. 8. Fiskekonkurransen 

Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.13 - nytt underpunkt 

Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Det ble besluttet at i stedet for å lage et nytt underpunkt 8.13, settes teksten inn på 
pkt. 3.-1.3 under "Arrangørens ansvarsområder". 
Forslag til ny tekst: 

3.1.3. - Arrangøren har mulighet til å sette en øvre grense på deltakere til sin 

Norgescupfestival 
For: 20 stemmer Mot:3 stemmer 

Forslaget vedtatt. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt 9.5 - Protestkomité 

Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 

9.5. Protestkomitéens avgjørelser er endelige og kan ikke overstyres. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

           Tildeling av Norgesmesterskapet (NM) i Havfiske 2023 
 

Bergen HF ytret for generalforsamlingen at de ønsket å arrangere NM i 2023 på 
bakgrunn av deres 50 års jubileum samme år. 
Foreløpig dato for arrangementet er helgen 15-16.06.23. 

 
Vedtak: Tildeling av NM til Bergen HF i 2023 ble godtatt ved akklamasjon. 

 
 
 



7. Budsjett 2019 
 

Forbundets kasserer Richard Sjursen presenterte budsjettet for 2021. 
             Styret presenterte et nullbudsjett. 
 

Det ble lagt vekt på at styret må arbeide med å få inn sponsorinntekter, og 
mulighetene for å redusere styrets møtekostnader ved bruk av TEAMS og lignende 
kommunikasjon. Det ble forespurt om hvilke sponsorer som var ønsket til forbundet, 
og det var enighet om at så langt det var mulig burde en tilstrebe sponsorer med 
tilhørighet til fiske- og friluftsbasert industri. 
 
Videre ble det kommentert at det burde legges ut en mulighet til salg av NHF effekter 
på hjemmesiden. 

 
Vedtak: Budsjettet ble godkjent ved akklamasjon. 

 

8. Valg av styremedlemmer og varamedlem ifølge vedtektene.  
 

Kommentar til valget: 
Som følge av at det ikke ble avholdt GF i 2021, sto hele styret på valg. 
Valgkomitéen foreslo Geir Johannessen (Bergen HF) som nytt styremedlem. 
 
Følgende ble valgt:  
 

           Leder:                 Are Andersen     Torungen HK            1 år  Gjenvalg 
           Nestleder:      HåkonTaranger      Nord-Jæren HK      2 år  Gjenvalg 
           Kasserer:      Richard Sjursen           Oslo HK  1 år  Gjenvalg 
           Sekretær:      Hilde Skiffard      Torungen HK 2 år  Gjenvalg 
           Styremedlem:  Trond-Roger Larsen    Harstad HK              1 år  Gjenvalg 
           Styremedlem:  Geir Johannessen       Bergen HF  2 år  NY 
 

        
Vedtak: Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

9. Valg av 1 (en) revisorer og 1 (ett) varamedlem. 
 
      Revisor:    Roger Tyreng             Sarpsborg HK 1 år Gjenvalg 

           Vara:  Stian Veggeland         Torungen HK 1 år NY 
 
           Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
Valg av 3 (tre) til valgkomité. Skal velges fra forskjellige klubber. 
 

  Leder:  Svein Erling Smolan             Trondheim HK  1 år NY 
            Medlem: Arne Auestad              Nord-Jæren HK             1 år Gjenvalg               
            Medlem:  Geir Tveit                             Nordvegen HK               1 år Gjenvalg  

 
Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 

 
 
 



 
 
  Møtet ble hevet kl.11:00 
 
 
 
 
 
 
 

      

Hilde Skiffard/ Referent (sign.) 
 
 
 
 

 
   

        Leif Nygaard (sign.)                                                                            Lars Hellum (sign.) 


