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PROTOKOLL FRA NORGES HAVFISKERFORBUNDS 

GENERALFORSAMLING PÅ HUMMEREN HOTELL TANANGER, 

SØNDAG 08. MARS 2015 
 

 

1. Konstituering og åpning 
 

Leder Roar Sandvoll ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 09.30  

Ordstyrer valgt: Torunn Handeland – Trondheim Havfiskeklubb   

 Tilstede: 13 klubber/ foreninger med 32 stemmer (i tillegg kommer styrets ene stemme) 

Totalt: 33 stemmer. (22 stemmer for å oppnå 2/3 flertall i vedtekt saker, og 17 stemmer for å oppnå 

simpelt flertall som kreves på saker som berører fiskeregler.)  

 

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

 
   John Olav Florø-Larsen - Nord-Jæren Havfiskeklubb 

   Eivind Johannessen - SDSFC     

 

3. Styrets beretning 
 

      Styrets beretning for 2014 ble lest opp av forbundsleder Roar Sandvoll. 

 

      Kommentarer fra delegatene: 

      Det ble stilt spørsmål om det var riktig å nevne NHF medlemmer som vant priser under    

      arrangementet "Gullkroken" i 2014 i årsberetningen. Det ble kommentert at arrange- 

           mentet ikke var i regi av NHF, og at det derfor ikke hørte med i NHF sin årsberetning. 

           Styreleder forsvarte årsberetningen, med at det var rett å ha det med, da arrangementet  

           hedret aktive medlemmer fra NHF. Dette ble støttet av andre delegater. 

      Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 

 

4. Regnskap 2014 

 
Som følge av kommunikasjonsvansker mellom styremedlemmer og settekasserer i 

forkant av årets GF, kunne et ferdiggjort regnskap for 2014 dessverre ikke framlegges 

for GF. De frammøtte delegatene hadde forståelse for dette, og etter styrets ønske, ble 

det vedtatt at styret og nyutnevnt kasserer Richard Sjursen ferdiggjør regnskap og 



budsjett i etterkant av GF. Regnskapet har gått via revisor, og det foreligger 

revisorberetning. 

            Vedtak: Det ble enstemmig godkjent at styret og nyutnevnt kasserer får fullmakt til og 

                         ferdiggjøre regnskap i etterkant av GF. 

 

5. Kontingenter og arrangementsavgift 

 

Styret la fram et forslag om og i gjeninnføre arrangementsavgiften, slik at klubbene 

må betale NHF kr. 20,- per deltaker per NC konkurranse. Forslaget ble i ettertid 

trukket, da det ble enighet om at forbundet viderefører dette til neste GF da de totalt 

har god nok økonomi til å gjennomføre tiltaket. 

 

Bergen HFF framla et forslag om å trekke annonseprisen klubbene betaler forbundet 

for å annonsere sin NC festival på NHF sine hjemmesider. 

            Vedtak: forslaget vedtatt med 23 mot 10 stemmer.   

 

6. Budsjett 2014 
 

Som følge av kommunikasjonsvansker mellom styremedlemmer og settekasserer i 

forkant av årets GF, kunne et ferdiggjort budsjett for 2015 dessverre ikke framlegges 

for GF. De frammøtte delegatene hadde forståelse for dette, og etter styrets ønske, ble 

det vedtatt at styret og nyutnevnt kasserer Richard Sjursen ferdiggjør regnskap og 

budsjett i etterkant av GF. 

Vedtak: Det ble enstemmig godkjent at styret og nyutnevnt kasserer får fullmakt til å 

ferdiggjøre budsjett i etterkant av GF. 

 

7. Innkomne forslag og tildeling av NM 2015 
            Endringsforslag fra Bergen HFF – Konkurransereglene pkt. 1.1 

            Forslag til ny tekst:   

            NHFs fiskekonkurranser skal annonseres på NHFs nettsted. 

Arrangøren plikter å sende inn annonsen til NHF senest 3 måneder før påmeldings- 

fristen. NHF plikter å publisere annonsen på nettstedet senest 2 måneder før 

konkurransens påmeldingsfrist 

            For: 23 stemmer Mot: 10 stemmer 

           Forslaget vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 2, forslag til nytt 

underpunkt 2.1 

Forslag til nytt punkt: 

Offentlig båttrekning skal foregå kvelden før første konkurranse dag. 

            Mot: 22 stemmer For: 11 

          Forslaget ikke vedtatt. 

 

           Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 2.1 

Forslag til ny tekst: 

Deltakerne skal fordeles på båter ved loddtrekning. 4-mannslag skal fordeles på minst 

2 båter, men maks 2 medlemmer av samme lag kan trekkes på samme båt. 

For: 32 stemmer Mot: 1 stemme 

Forslaget vedtatt. 



Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.3, forslag til nytt 

underpunkt 2.3 

Forslag til nytt punkt: 

Norges Havfiskeforbund og arrangørklubbene er ikke ansvarlig for deltakers tapte 

utgifter i forbindelse med avlysning av NC festivaler. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 3.12 - krav om 

minimum førstehjelpsutstyr 

Forslaget trukket og vil bli innarbeidet som et tips i ”veiledningslisten til NC- arrangør”. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.3.15 - klubbene 

betaler 20,- til NHF pr. deltaker ved NC festival 

Forslaget trukket. 

 

Endringsforslag fra Harstad HK – Konkurransereglene pkt. 8.1 

Forslag til ny tekst: 

Avsnitt 8.1 strykes i sin helhet. 

Mot: 30 stemmer For: 3 stemmer  

Forslaget ikke vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 3, forslag til nytt 

underpunkt 3.16 

Forslaget trukket. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.4.2 

Generalforsamlingen gjorde en endring i styret sitt forslag: 

Forslag til ny tekst: 

Hver deltaker skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr, for eksempel 

redningsvest, flytejakke eller dress. 

Mot: 10 stemmer For: 23 stemmer 
Forslaget vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 7, forslag til nytt 

underpunkt 7.2 

Generalforsamlingen gjorde en endring i styret sitt forslag: 

Forslag til ny tekst: 

Det kan gis dispensasjon til å bruke motorisert snelle i helsemessige tilfeller der det er 

nødvendig for å kunne delta i fisket. Søknad om å få bruke motorisert snelle må sendes 

med begrunnelse til NHF ved innmelding til forbundet. 

Mot: 10 stemmer For: 23 stemmer 

Forslaget vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.7.8 

Generalforsamlingen gjorde en endring i styret sitt forslag: 

Punkt 7.8 strykes i sin helhet. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.8.1 

Generalforsamlingen gjorde en endring i styret sitt forslag: 



Forslag til ny tekst: 

Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser: 

(…)   

Arrangøren skal premiere alle klasser.  

(…). 

Mot: 9 stemmer For: 24 stemmer 

Forslaget vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurranseregler norgescup sammendrag 

Generalforsamlingen gjorde en endring i styret sitt forslag: 

Forslag til ny tekst: 

Deltakerne får Norgescup-poeng etter følgende beregning:  

Festivalens/konkurransens best plasserte NHF-medlem uansett klasse gir 

utgangsverdien (vekt eller poeng) for en prosentberegning. Deltakerne i de forskjellige 

klasser blir prosentberegnet ut fra denne vinneren. Endelige Norgescup-poeng settes 

sammen av ”prosentdelen” og plasseringsdel i hver klasse (100-99-98 osv.) og deles 

på 2. Totalvinneren vil alltid ha 100 poeng.  

Mot: 7 stemmer For: 26 

Forslaget vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene § 5. Medlemskap, æresmedlem 

Forslag til ny tekst: (…) 

Man kan bli æresmedlem i NHF på grunn av særlig fortjenstfull innsats i klubb og 

forbundsarbeid til fremme av havfiskesporten. Forslag rettes til forbundsstyret, som 

avgjør æresmedlemskapet. Et æresmedlem har ikke personlig stemmerett på 

generalforsamlingen, unntatt dersom vedkommende er delegat fra sin klubb.  

Æresmedlem tildeles æresmerke og diplom fra NHF. 

Æresmedlemmer er fritatt kontingent til NHF. 

Æresmedlemmer inviteres til generalforsamling, men må selv dekke egne utgifter. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene § 5. Medlemskap, hederspris 

Generalforsamlingen gjorde en endring i styret sitt forslag: 

Forslag til nytt avsnitt: 

Styret kan tildele hederspris til medlemmer som har utøvd særdeles innsats for 

havfiskesporten. Prisen deles ut som et hedersmerke i sølv.  

Mot: 7 stemmer For: 26 stemmer 

Forslaget vedtatt. 

 

Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene § 9. 

Forslag til ny tekst: 

(…) Forbundets styre møter på generalforsamlingen og har en felles stemme.         

Dette gjelder også for ekstraordinær generalforsamling. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

           Tildeling av Norgesmesterskapet (NM) i Havfiske 2016 
          Det forelå ingen søknader om å få arrangere NM i 2016.  

Oslo HK la fram et forslag om at de muligens kunne tenke seg å arrangere NM på 

Mausundvær i 2016, men dette kunne de ikke avgjøre i skrivende stund.       

Vedtak: Forslaget godtatt av forsamlingen, og styret i NHF avventer tilbakemelding    



  fra Oslo HK angående om det lar seg gjennomføre på Mausund i 2016. 

 

8. Valg av styremedlemmer og varamedlem ifølge vedtektene.  
 

Kommentar til valget: 

Valgkomiteens leder Jostein Nybakke, Båstad HK la frem forslag om å sette inn Trond 

Roger Larsen (Harstad HK) som nytt styremedlem og representant nordfra. Viktig at vi har 

et bredt sammensatt styre med representanter fra hele landet. Under GF ble det av Øyvind 

Braa fra Trondheim HK framlagt et benkeforslag på Kim Erik Johannessen fra Tromsø 

HK, som var å tilstede og sa seg villig til dette viktige styrevervet. 

 

Følgende ble valgt:  

           Leder:  Roar Sandvoll   SDSFC  2 år Gjenvalg 

           Nestleder: Svein Erling Smolan  Trondheim HK Ikke på valg 

           Kasserer: Richard Sjursen  Oslo HK  2 år Ny 

           Sekretær: Hilde Skiffard   Oslo HK  Ikke på valg 

           Styremedlem: Kim Erik Johannessen Tromsø HK  2 år Ny 

           Styremedlem: Are Andersen   Torungen HK  Ikke på valg 

          Vedtak: Valg av styremedlemmer ble vedtatt med 32 mot 1 stemmer. 

 

9. Valg av 1 (en) revisorer og 1 (ett) varamedlem. 
 

       Revisor: Harald Uthaug Bergen HFF 1 år Gjenvalg 

           Vara:  Geir Johannessen Bergen HFF 1 år Gjenvalg 

           Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Valg av 3 (tre) til valgkomité. Skal velges fra forskjellige klubber. 
 

Leder:   Roar Hermansen  Bergen HFF  1 år Gjenvalg 

Medlem:  John Olav Florø-Larsen    Nord-Jæren HK 1 år Ny 

            Medlem: Frode Lerstein   Asker HK  1 år Ny 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Møtet ble hevet kl.11:32 

 

 

 

 

 

 

      

Hilde Skiffard/ Referent (sign.) 

 

 

 

 

 

 

   

John Olav Florø-Larsen (sign.)                                                Eivind Johannessen (sign.) 


