29.07.14

Sammendrag av styremøte 29.07.2014
Sted: Sjøblomsten Hotell, Mausundvær Tid: 18.00 - 21.00
Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Bjørn Berntzen og Are Andersen

Saker:
Referat fra forrige styremøte
Referatet fra styremøtet i Oslo den 17-18.01.14 ble gjennomgått og diskutert.
Det har vært videre korrespondanse med Tromsø HK og Harstad HK angående NC tildeling, og
begge klubber fikk etter godkjenning av GF avholde NC festival på samme helg.
Styret tok ved sist møte opp en henvendelse fra Tom Mathisen angående NHF sin forsikring. Dette
ble tatt opp som et eget tema under LK i mars.

Post ut og inn
1. Mail fra Nordfjord HK ang. vervestøtte fra NHF
Styreleder mottok mail fra Nordfjord HK, som skal ha en stand på Sogn og Fjordane Jakt og
Friluftsmesse. De hadde spørsmål angående styrets utbetaling av vervestøtten.
I den nye vervestøtteordningen beskrevet i vedtektene under § 12. Vervestøtte,
som ble vedtatt ved GF i mars, står det at "(…) 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".
Styret ser at denne teksten kan være misvisende, og ønsker å omformulere denne setningen til
"(…) Søknad om vervestøtte med dokumentasjon av utgifter må sendes forbundet innen 1. desember

inneværende år (…)". Styret vil legge dette endringsforslaget fram ved neste GF.
Styreleder har besvart mailen fra Nordfjord HK.

2. Mail fra Helge Skjærvheim angående refusjon av utgifter i forbindelse med
avlysning av festivalene i Andenes
Styret mottok mail fra Helge Skjærvheim (Ski HK), som ønsket at NHF skulle dekke hans utgifter i
forbindelse med reise til Andenes. Skjærvheim skulle deltatt på festivalene i Andenes helga 27-29
juni, og bestilte reisen før festivalen ble avlyst. Skjervheim mener at, da dette var en NC festival, er
NHF delvis ansvarlig for avlysningen, og dermed burde dekke de utgifter han sitter igjen med i form
av utgifter til fly til/fra Andenes.
Styret tok mailen opp til diskusjon, og bestemte at NHF ikke dekker utgifter i forbindelse med reiser
til festivaler som av ulike grunner blir avlyst. Styret mener at det er den enkelte fiskers ansvar å
tegne avbestillingsforsikring, som ville dekket de fleste utgifter i dette tilfellet.
Styreleder tar kontakt med Skjærvheim angående styrets beslutning.

3. Henvendelse fra lars Hellum angående endring i konkurransereglene i
forbindelse med fordeling av 4-mannslag
Lars Hellum (Oslo HK) tok kontakt med styreleder etter båttrekking til Mausundfestivalene. Han
ønsket at styret skulle legge fram et forslag til endring i konkurransereglene angående hvor mange
deltakere fra et lag som kan trekkes ut på samme båt under en festival. I dagens tekst står det at maks
3 medlemmer av et 4-annslag kan fordeles på samme båt. Styret tar dette til etterretning, og kommer
til å legge fram et forslag på neste GF om at teksten endres til at maks 2 medlemmer av samme lag
kan trekkes på samme båt.
Styreleder viderebringer styrets avgjørelse til Hellum.

4. Mail fra Leif Johansen angående plassfordelingen i NC 2014
Sekretær og listefører av NC har mottatt mail fra Leif Johansen (Torungen HK) angående
plassfordelingen i NC 2014. Inntil videre har listefører tildelt personer med lik NC poengsum samme
plassering, og fortsatt poengfordelingen deretter - fks. hvis to personer tildeles plass 10, vil neste
fisker tildeles plass 11. Johansen mener dette blir feil, og mener at hvis to personer har lik poengsum,
burde personen etter disse ikke tildeles neste nummer i rekken, men at han fks. tildeles plass 12 hvis
to personer deler plass nr.10. Styret tok dette opp til diskusjon, og besluttet at plasseringssystemet
blir som det er inntil de endelige resultatene er klare, da listene da vil skrives på den måten Johansen
antyder. Etter hvert som flere fiskere deltar på mer enn 5 festivaler, vil listefører kunne gå ut ifra
poeng nr. 6, og dermed vil færre fiskere dele samme plassering.
Styret tar poengsystemet med til videre diskusjon på neste styremøte.
Sekretær har besvart Johansens mail.

Avlysning av festivaler i 2014
Styret synes det er synd at festivaler blir avlyst etter at de er satt opp på terminlisten. I år har dette
vært tilfellet både for festivalene til Båstad HK, Andenes HK og nå senest Ski HK sine festivaler i
Drøbak i september. Andenesfestivalene ble flyttet til ny dato senere på sommeren.
Styret diskuterte om det burde bli strengere i sin fordeling av NC, og om muligens det burde stilles
flere krav til klubbene før tildeling av NC. Styret ønsker å høre medlemmenes meninger om dette, og
tar temaet opp til diskusjon på neste LK - "hvor streng bør styret i NHF være ved tildeling av NC?"

Økonomisk Status
Forbundet hadde ved dags dato 738 medlemmer.
Andenes HK, Holmestrand HK og Sørøy HK har ikke betalt for noen av sine medlemmer. Styret har
i tillegg sterke mistanker om at flere klubber ikke melder inn alle sine medlemmer, noe som skal
gjøre i henhold til våre vedtekter.
Styret har mottatt ønske fra kasserer Carsten Stryhn om at han ønsker å tre av fra sitt styreverv. Det
ble diskutert om styret har myndighet til å erstatte styremedlemmet før neste GF, og det var enighet
om at styret kunne sette inn en ny fungerende kasserer fram til neste GF. Styret arbeider med å finne
en avløser til stillingen.
Styreleder ønsker en grundig gjennomgang av økonomien på neste styremøte.

Forbundets hjemmeside
Styret fikk en oppdatering angående NHF sin nye hjemmeside av styremedlem og webansvarlig
Bjørn Berntzen. Han kunne fortelle at siden var oppe å gå som planlagt, og at den var oppdatert med
både arkivmateriale og nye artikler. Berntzen vil gi styret en innføring i bruk av hjemmesiden på
neste styremøte i oktober, slik at alle styremedlemmene får tilgang til å legge inn informasjon på
siden. Alle i styret skal ha mottatt passord for innlogging på siden.
Styret vil utarbeide en plan til neste GF over hva NHF ønsker at klubbene bidrar med på siden.

Premiering av NC 2014
Styret diskuterte om det var ønskelig at en i 2015 premierte de 3 beste resultatene i hver klasse i NC
2014. Dette var det stor enighet om, og styret ønsker følgende premiering i NC neste år: vinner,
andreplass og tredjeplass i klassen tildeles gavekort på henholdsvis 4000,-, 2000,- og 1000,-. Dette
tas opp som et forslag til neste GF, og settes inn i budsjettet for 2015.

LK/GF 2015
Styret fastsatte at neste års LK og GF skal avholdes på Hummeren Hotell i Tananger henholdsvis 7.
og 8. mars 2015.

NHFs 40 år`s jubileum 2015

NHF fyller 40 år i 2015, og det ble diskutert om forbundet skulle stille i stand en jubileumsfest i
anledning dette. Dette var det stor stemning for, og flere muligheter ble belyst. Det var enighet om at
arrangementet burde skilles fra LK/GF, og om mulig avholdes på høsten for å unngå kollisjon med
NC festivaler. Det ble foreslått at forbundet skulle skaffe foredragsholdere, leverandør stander o.l.
Styret tar temaet opp til videre diskusjon på styremøtet i oktober.

Eventuelt
Styret skal fortsette med å utarbeide en liste over styrets ansvarsfordeling. Dette jobbes videre med
på neste styremøte.
Styremedlem Bjørn Berntzen vil gi styret en innføring i bruk av Dropbox, da dette er en enkel måte å
overføre dokumenter og lagre disse på en sikker måte på nettet.
Styret minner om at alle henvendelser som ønskes tatt opp i styret må legges fram til styret i skriftlig
form.
Styret ønsker å ta opp problemstillingen rundt bruk av kunstig lys ved neste LK og GF. Styret ser
ikke at det skal være noe problem å benytte kunstig lys i fisket, da slikt utstyr er lett tilgjengelig for
alle fiskere.
Styremedlem Are Andersen har spurt rundt angående Walter Søylands pokal, men denne har det ikke
vært mulig å oppdrive. Styret diskuterte derfor om det skulle lages en ny pokal, der navnene til alle
de tidligere vinnerne graveres inn. Det ble også foreslått at trofeet først ble laget når noen fikk 3 napp
i pokalen. Temaet tas opp til diskusjon på neste LK.
Neste styremøte avholdes på Hummeren Hotell i Tananger helga 25-26 oktober 2014.

Hilde Skiffard
Sekretær NHF

