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PROTOKOLL FRA NHF’S GENERALFORSAMLING PÅ QUALITY
SAGA HOTELL TROMSØ, SØNDAG 09. MARS 2014
Leder Roar Sandvoll åpnet møtet kl.09.00 og ønsket velkommen.
Sandvoll utnevnte, på vegne av forbundsstyret, Torunn Handeland til æresmedlem av NHF.
1. Konstituering
Ordstyrer: Leif Nygård – Torungen Havfiskeklubb
Tilstede: 16 klubber/ foreninger med 37 stemmer (i tillegg kommer styrets ene stemme)
Totalt: 38 stemmer. 25 stemmer for å oppnå 2/3 flertall. Delegaten fra Sørøy HK /1
stemme) gikk kl.11.00, slik at etter dette ble antall stemmer 37.
2. Valg av 2 (to) delegater til å undertegne protokoll
Arne Auestad - Nord-Jæren Havfiskeklubb
Geir Johannessen - Bergen Havfiskeforening
3. Styrets beretning
Styrets beretning for 2013 ble lest opp av leder Roar Sandvoll.
Kommentarer fra delegatene:
Det ble kommentert at styreleder bør omtales som leder, og ikke formann, slik som
stillingen ble omtalt i beretningen.
Under omtalen av NM 2013, er navnet til vinner av dameklassen skrevet feil. Riktig
navn er Kjærsti Kristiansen.
Egenkapitalen som nevnes under avsnittet om forbundets økonomi er feil. Riktig tall er
484.286,Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
4. Regnskap 2013
Kasserer Carsten Stryhn kunne ikke delta på generalforsamlingen grunnet sykdom.
Styreleder Roar Sandvoll gikk igjennom regnskapet på hans vegne.
Regnskapet viste ett underskudd på kr. -26.655,-

Kommentarer fra delegatene:
Utgifter i forbindelse med NM 2013:
I regnskapets kommentarer nevnes det at "Dekning av reisekostnader til fjorårets NM
vinnere ikke er budsjettert". Det ble reist spørsmål om forbundet dekker reisekostnader
i forbindelse med dette, eller om det kun er deltakeravgiften som dekkes. Styret skal få
klarhet i dette.
Festivalavgiften:
Det ble reist spørsmål fra Sørøya HK om hvorfor forbundet ikke krever festivalavgift
fra festivaler som ikke inngår i norgescupen (NC). En slik ordning vil medføre at
festivaler som ikke inngår i NC kan publisere sin annonse og resultatliste på NHF sin
hjemmeside, og vil kunne være en ekstra inntektskilde for forbundet. Martin
Gundersen fra Ski HK kommenterte at kun festivaler som inngår i NC bør reklameres
for via NHF, da det kun er disse festivalene som arrangeres i regi av NHF.
Temaet tas opp til videre diskusjon på lederkonferansen i 2015.
Leif Nygård (Torungen HK) kommenterte at generalforsamlingen under posten
"møteaktivitet" benevnes som "årsmøte". Den riktige benevnelsen er
"generalforsamling", da et forslag som ble lagt fram for 2 år siden om å endre GF til
årsmøte ble nedstemt. Kasserer retter opp i dette.
Revisjonsberetningen for regnskapet ble lest opp av Roar Sandvoll (SDSFC). Det var
ingen kommentarer til denne.
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent

5. Kontingenter og arrangementsavgift
Styret la fram et forslag om å fjerne arrangementsavgiften, og i stedet betale klubbene
kr. 20,- per deltaker per NC konkurranse. Utbetalingen forutsetter at klubben sender
resultatlister til forbundsstyret senest innen 7 dager etter at arrangementet er
gjennomført, og at festivalen avholdes ifølge NHF sine konkurranseregler.
Kommentarer fra delegatene:
Sven Erling Smolan (Trondheim HK) kommenterte at forbundets forslag om å gi i
stedet for å kreve inn fra klubbene var en kursendring til det bedre.
Vedtak: forslaget enstemmig vedtatt.
6. Budsjett 2014
Styreleder framla styrets budsjettforslag for 2013.
Kommentarer fra delegatene:
Martin Gundersen (Ski HK) hadde spørsmål angående hvor eventuelle sponsorer til
NHF skulle fremmes. Sponsorer vil profileres på NHF sin hjemmeside.

Gundersen hadde videre spørsmål angående posten "profilering og klubboppfølging",
og hva denne posten innebefatter. Posten innebefatter profilering av NHF, slik som
investering i rollups til å slå opp ved NC festivaler. Videre ønsker styret muligheten til
å følge opp klubber som måtte ha behov for assistanse fra forbundsstyret.
Leif Nygård (Torungen HK) kommenterte at et eventuelt vervestøttefond ikke var
budsjettert. Styret ser på saken, og skal få lagt dette inn i budsjettet for 2015.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt med et årsresultat på 6750,7. Innkomne forslag og tildeling av NM 2015
Endringsforslag fra Bergen Oslo HK – Endring av NC poengberegning
Forslaget trukket.
Endringsforslag fra Ski HK – konkurransereglene pkt.7.1
Forslag til ny tekst:
Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra andre. Stenger må være
minst 5' (1524 mm) og ikke lenger enn 10' (3048 mm).
Avstemning:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra Harstad HK – Konkurransereglene Norgescupen sammendrag nord/sør kollisjon
Forslaget trukket.
Endringsforslag fra Sørøy HK – Konkurransereglene Norgescupen sammendrag.
Forslag til ny tekst:
Klubber kan sette maks deltagere på festivalene.
Avstemning:
Mot: 32 stemmer For: 6 stemmer
Forslaget ikke vedtatt.
Endringsforslag fra Sørøy HK – Konkurransereglene Norgescupen sammendrag Nord/Sør kollisjon.
Forslaget trukket.
Endringsforslag fra Bergen HFF – Konkurransereglene sammendrag –
standardisering av båtpoeng.
Forslaget trukket.
Endringsforslag fra Nordfjord HK – konkurransereglene Norgescupen sammendrag Reservering av festivalhelger.
Forslaget trukket.
Endringsforslag fra Nordfjord HK – konkurransereglene Norgescupen sammendrag
Generalforsamlingen gjorde en endring i Nordfjord HK sitt forslag:
Forslag til ny tekst:
Søknad med ønsket festivaldato (…).

Styret er suveren i sin fordeling av norgescup. Styret kan godkjenne festivalkollisjon,
men kun hvis festivalene er skilt av nord/sør grensen. " Nord " inkluderer her
tilsluttede klubber fra de 3 nordligste fylkene, og "sør" klubber fra resten av landet.
(…).
Avstemning:
Mot: 3 stemmer For: 35 stemmer
Forslaget vedtatt.
Endringsforslag fra Nordfjord HK – konkurransereglene Norgescupen sammendrag minimumsantall deltakere ved NC festivaler.
Forslaget trukket.
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene forside.
Forslag til ny tekst:
NHF
KONKURRANSEREGLER
Vedtatt GF 09.03.2014 etter GF
Endringer vedtatt på GF trer i kraft med øyeblikkelig virkning.
(Følgende regler ...)
Avstemning:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.3.15.
NHF betaler kr. 20,- per deltaker per NC konkurranse hvis klubben avholder godkjent
festival ifølge NC reglementet. Resultatlister skal sendes forbundsstyret via "fellesmail
styret" senest innen 7 dager etter at arrangementet er gjennomført for at klubben skal
få utbetalt dette.
Avstemning:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene Pkt. 3.8.
Forslag til ny tekst:
Enhver deltaker (…). Det oppfordres til at hver fisker kun tar med utstyr av en slik
mengde at det kan bæres til båten i en håndvending.
Avstemning:
Mot: 18 stemmer For: 19 stemmer.
Forslaget ikke vedtatt.
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene Pkt. 8 - forslag til nytt
underpunkt 8,13.
Forslag til ny tekst:
All tellende fisk i NC må være kroket foran bakerste del av gjellelokket.
Avstemning:
Mot: 24 stemmer For: 13 stemmer.
Forslaget ikke vedtatt.

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene Pkt. 8.1.C.
Generalforsamlingen gjorde en endring i styret sitt forslag:
Klasseinndeling individuelt (…)
Alle deltakere ved NC arrangement må være registrert som medlem i NHF ved
påmelding til festivalen. Unntak er hvis deltakeren er medlem av et samarbeidende
forbund. Innmelding kan gjøres via den lokale klubben eller direkte til forbundet som
enkeltmedlem. Medlemsnummeret skal oppgis ved påmelding til konkurransen.
Avstemning:
Mot: 8 stemmer For 29 stemmer.
Forslaget vedtatt.
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene Pkt. 8.1.C.
Forslag til ny tekst:
Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:
A)
Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
B)
Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
C)
Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det året de fyller 18 år.
D)
Senior fra det kalenderåret de fyller 60 år
Det er opptil arrangøren å ha egen seniorklasse.
Det skal være frivillig å delta i seniorklassen. Dette må varsles ved innmelding til
forbundet.
Junior under 14 år kan kun delta i følge med foresatt.
Avstemning:
Mot: 9 stemmer For: 28 stemmer.
Forslaget vedtatt.
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene Pkt. 8.3.
Forslag til ny tekst:
Generalforsamlingen gjorde en endring i styret sitt forslag:
I fiskekonkurranser i regi av NHF skal det fiskes fra ikke- ankrende/dreggende båter.
Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter.
Avstemning:
Mot: 3 stemmer For: 34 stemmer.
Forslaget vedtatt.
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene Norgescupen sammendrag.
Forslag til ny tekst:
Deltakerne får Norgescup-poeng etter følgende beregning :
Festivalens/konkurransens best plasserte NHF-medlem i hver sin klasse (dame, herre,
senior, junior) gir 100 poeng. Andreplass vil få 99 poeng, tredjeplass 98 poeng osv.
i hver sin klasse.
De 5 beste konkurranseresultater er tellende.
Dersom lik poengsum blant de som kommer innunder premiering, teller resultatene fra
konkurranse nummer 6, 7, 8 osv.
Avstemning:
Mot: 6 stemmer For: 31 stemmer.
Forslaget vedtatt.

Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene §10 Stemmerett.
Forslag til ny tekst:
Hver delegat har en stemme. Det er tillatt at et delegat fra en klubb, med fullmakt fra
klubbens styre, kan stemme for resterende, ikke frammøtte, delegater fra gjeldende
klubb. Unnlater en medlemsklubb å sende delegater til GF, kan klubben videreføre
sine stemmer til en annen klubb. Fullmakt skal sendes forbundsstyret innen
påmeldingsfrist for GF. En klubb kan medbringe inntil to fullmakter.
Avstemning:
Mot: 20 stemmer For: 17 stemmer.
Forslaget ikke vedtatt.
Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene §11.C Arrangementsavgift.
Forslag til ny tekst:
§ 11.C. Arrangementsstøtte fra NHF
NHF betaler kr. 20,- per deltaker per NC konkurranse til arrangørklubben mot
forutsetning om at festivalen avholdes ifølge gjeldende NC reglement, og at
resultatskjema er sendt styret innen fastsatt frist.
Avstemning:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene, forslag til nytt §12 Vervestøtte.
Forslaget trukket.
Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene, forslag til nytt §12 Vervestøtte.
Etterfølgende paragrafer flyttes i forhold til det nye.
Forslag til ny tekst:
§ 12 - Vervestøtte
Klubber tilsluttet NHF kan søke forbundet om vervestøtte i forbindelse med
arrangementer som bidrar til rekruttering av nye medlemmer til klubben/ NHF.
Forbundsstyret disponerer et fond hvorfra vervestøtten utbetales. Eventuell utbetaling
av vervestøtte skjer i etterkant av arrangementet. Søknad om vervestøtte med
dokumentasjon av utgifter må sendes forbundet innen 1. desember året før. Styret vil
på desembermøtet gå gjennom alle innsendte søknader, og på bakgrunn av disse
avgjøre fordeling av støtten.
Avstemning:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Tildeling av Norgesmesterskapet (NM) i Havfiske 2015
Det forelå ingen søknader om å få arrangere NM 2015.
Roar Sandvoll fremla en muntlig søknad på vegne av Stavanger Deep Sea Fishing
Club (SDSFC) om å få avholde NM i Tananger i 2015.
Vedtak: Søknaden vedtatt av forsamlingen ved akklamasjon.

8. Valg av styremedlemmer og varamedlem ifølge vedtektene.
Leder:
Roar Sandvoll
Nestleder:
Sven Erling Smolan
Kasserer:
Carsten Stryhn
Sekretær:
Hilde Skiffard
Styremedlem: Bjørn Berntzen
Styremedlem: Are Andersen

SDSFC
Trondheim HK
Ski HK
Oslo HK
Oslo HK
Torungen HK

ikke på valg
2 år Ny
ikke på valg
2 år Gjenvalg
ikke på valg
2 år Gjenvalg

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
9. Valg av 1 (en) revisorer og 1 (ett) varamedlem.
Revisor:
Vara:

Harald Uthaug
Geir Johannessen

Bergen HFF
Bergen HFF

1 år Gjenvalg
1 år Ny

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
10. Valg av 3 (tre) til valgkomité. Skal velges fra forskjellige klubber.
Leder:
Medlem:
Medlem:

Jostein Nybakke
Roar Hermansen
Kurt Andreasen

Båstad HK
Bergen HFF
Tromsø HK

1 år Gjenvalg
1 år Ny
1 år Ny

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Møtet ble hevet kl.12.30.

Hilde Skiffard/ Referent

Arne Auestad (sign)

Geir Johannessen (sign.)

