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PROTOKOLL FRA NORGES HAVFISKERFORBUNDS GENERALFORSAMLING  
STED: HUMMEREN HOTELL TANANGER, SØNDAG 05. MARS 2017 

 
 
1. Konstituering og åpning 

 
Leder Roar Sandvoll ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 10.00  
Ordstyrer valgt: Svein Erling Smolan - Trondheim Havfiskeklubb  
Tellekorps valgt: Thomas Tofte - Trondheim Havfiskeklubb    
Tilstede: 15 klubber/ foreninger med 33 stemmer (i tillegg kommer styrets ene stemme) 
Totalt: 34 stemmer. (23 stemmer for å oppnå 2/3 flertall i vedtekt saker, og 18 
stemmer for å oppnå simpelt flertall som kreves på saker som berører fiskeregler.)  

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

 
   Arne Robstad - Torungen HK 
   Leif Nygård - Torungen HK    
 

3. Styrets beretning 
 
      Styrets beretning for 2016 ble lest opp av forbundsleder Roar Sandvoll. 
 
     Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 
 

4. Regnskap 2016 
 

Forbundets regnskap for 2016 ble lest opp av kasserer Richard Sjursen. 
 
Regnskapet viste et årsresultat på kr. 17983,98 
 
Dette er kr. 4.783,98 bedre enn budsjettert selv om inntektssiden var kr.20.545,- 
lavere enn budsjettert. Svikten på inntektssiden skyldes igjen redusert 
medlemsmasse samt lavere sponsorinntekter enn budsjettert. 
 
Revisorberetning ble lest opp av Roar Hermansen (Bergen HFF). 
  

            Vedtak: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. 
 



5. Kontingenter og arrangementsavgift 
 

Styret la fram et forslag om å øke kontingenten til NHF fra kr. 200,- til kr. 300,-.  
Kontingentsøkning vil tre i kraft fra 2019. 

 
            Vedtak: forslaget vedtatt med 23 mot 11 stemmer.   
 
 
6. Innkomne forslag og tildeling av NM 2018 

 
            Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.1 
            Forslag til ny tekst:   

 NHFs NC festivaler skal annonseres på NHFs nettsted. Arrangøren skal sende inn     
 søknad om Norgescup sammen med annonsen til NHF innen 1. desember. NHF skal  

            publisere annonsen på nettstedet innen 31. desember. 
            For: 27 stemmer Mot: 7 stemmer 
            Forslaget vedtatt. 
 

Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 - a) 
Forslag til ny tekst: 
a) arrangørklubbens og festivalens navn  
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 - b) 
Forslag til ny tekst: 
b) tidsskjema (tidspunkt, sted, fremmøte, utror)  
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 - h) 
Forslag til ny tekst: 
h) vekt/poengsystem/catch and release/båtpoeng 
For: 28 stemmer Mot: 6 stemmer 

             Forslaget vedtatt. 
 

Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 - j) 
Forslag til ny tekst: 
j) fisketid/gangtid  
For: 12 stemmer Mot: 22 stemmer 

             Forslaget ikke vedtatt. 
 

Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 -n) 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Asker HK sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
n) bløggemetode og evt. fisk som ikke skal bløgges 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 - o) 
Forslag til ny tekst: 
o) evt. refusjon v/avlysning av festival  
Forslaget enstemmig vedtatt. 



 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 - p) 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Asker HK sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
p) minstevekt på søkke. Anbefalt vekt  
For: 6 stemmer Mot: 28 stemmer 

             Forslaget ikke vedtatt. 
 

Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 - p) 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Asker HK sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
p) minstevekt på søkke/pilk  
For: 31 stemmer Mot: 3 stemmer 

             Forslaget vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 1.2 - nytt punkt q) 
Forslaget trukket. 

 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 2.1 - Båttrekking 
Forslag til ny tekst: 
2.1. Deltakerne fordeles på båter ved loddtrekking. 4-mannslag fordeles med maks. 
2 deltakere på samme båt. Festivaler med få båter kan fravike dette kravet. 
For: 9 stemmer Mot: 25 stemmer 

             Forslaget ikke vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 2.2 - Båttrekking 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Asker HK sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
2.2.  Deltakere som ønsker å komme på samme båt trekkes sammen (familie, nye 
medlemmer). 
For: 12 stemmer Mot: 22 stemmer 

             Forslaget ikke vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 2.3 - Båttrekking 
Forslag til ny tekst: 
2.3. Ved 2 dagers fiske kan arrangøren bestemme om det skal byttes båt hver dag 
for å utjevne forholdene.  
For: 2 stemmer Mot: 32 stemmer 

             Forslaget ikke vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Konkurransereglene pkt. 3.9 - Arrangørens 
ansvarsområder, arbeidsfelt ombord 
Forslaget trukket. 

 
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene, nytt pkt. 3.17 
Forslag til ny tekst: 
3.17. Premiering  
Arrangøren skal premiere minst 1. – 3. plass i alle klasser hver konkurransedag.  

             Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 



Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene, nytt pkt. 3.18 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
3.18.  
Alkoholholdige drikkevarer som premie eller gevinst er ikke tillatt. 
For: 31 stemmer Mot: 3 stemmer 

             Forslaget vedtatt. 
 

Endringsforslag fra Bergen HFF – Konkurransereglene pkt. 7.4 - Agn 
Forslag til ny tekst: 
Det er tillatt å bruke både naturlig og kunstig agn. Levende agn er ikke tillatt, mark 
unntatt. Importert levende agn er ikke tillatt. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK - Konkurransereglene pkt. 8.1 - Klasseinndeling 
individuelt med aldersgrenser 
Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra Bergen HFF – Konkurransereglene, Norgescupen i NHF, 
Premiering 
Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene, Norgescupen i NHF 
Forslag til ny tekst: 
Norgescupen i NHF følger kalenderåret 1.jan. – 31.des. Klubber tilsluttet NHF kan 
søke deltagelse i NHFs Norgescup (NC).  
(…) 
Norges Havfiskeforbund setter opp 35 premier som fordeles på følgende måte: 
Herrer 15 premier – Damer 5 premier – Junior 5 premier – Senior 10 premier. 
Premiene blir delt ut under NM i Havfiske påfølgende år. 
For: 29 Mot: 5 stemmer 

             Forslaget vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Vedtektene § 6. Kontingent  
Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra NHFs styre – Vedtektene § 6. Kontingent  
Forslag til ny tekst: 
Årskontingenten til forbundet forfaller til betaling 28. februar. Kontingentendringer 
som blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft etter 2 (to) år. Kontingenten 
beregnes på grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal betales 
differensiert kontingent for juniorer. Medlemsfortegnelse med NHF-nummer, navn 
og klasse sendes til forbundet. Ved medlemstilgang etter denne dato betales 
kontingent til forbundet umiddelbart og ledsaget av korrigerte medlemslister slik at 
nye medlemmer får snarlige rettigheter i forbundet. Nye medlemmer innmeldt etter 
30. juni betaler halv kontingent. Foregående års medlemmer av NHF betaler full 
kontingent. 

             Forslaget enstemmig vedtatt. 
 



Endringsforslag fra Asker HK – Vedtektene § 11A. Søknad om Norgesmesterskap 
Forslag til ny tekst: 
Søknad om å arrangere Norgesmesterskap må være sendt forbundsstyret i god tid, 
minst 2 (to) måneder før generalforsamlingen året før. Søknaden må inneholde alle 
nødvendige opplysninger om arrangementet: båter, tidspunkt, innkvartering, priser, 
premier etc.  
(…) 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra Asker HK – Vedtektene § 11B. Arrangementsavgift 
Forslag til ny tekst: 
§ 11B. Arrangementsavgift/Resultatlister  
Arrangementsavgift vedtas på generalforsamlingen hvert år.  
Resultatlister sendes NHF senest innen 7 dager etter at arrangementet er 
gjennomført.  
For: 16 stemmer Mot: 18 stemmer 

             Forslaget ikke vedtatt. 
 

 
           Tildeling av Norgesmesterskapet (NM) i Havfiske 2018 
 
          Det forelå ingen søknader om å få arrangere NM i 2018.  
 

 Vedtak: Generalforsamlingen ga forbundsstyret fullmakt til å utdele NM til en aktuell  
 arrangørklubb i løpet av 2017. 
 

7. Budsjett 2017 
 

Forbundets kasserer Richard Sjursen presenterte budsjettet for 2017. 
 
Sjursen foreslo en sammenslåing av post 5010 - Styret - Møtekostnader og 5020 -
Styret - Reisekostnader til en felles post 5010 - Styret - Møtekostnader. 
Det ble videre foreslått å endre posten 5030 - Styret - Årsmøte GF/LK til 5030 - 
Årsmøte GF/LK.  
 
Styret ønsker å øke post 3300 - Sponsorinntekter til kr. 20.000, da forbundet har vært 
i kontakt med flere potensielle sponsorer.  
 
Det ble foreslått at post 6270 - Adm - innkjøp økes til kr. 10.000,- 
 
Endringsforslagene ble godkjent av forsamlingen. 
 
Sjursen oppfordrer alle bloggskrivere til å opplyse ham om kontonummer slik at han 
kan få overført godtgjørelse for dette. 

 
Vedtak: Budsjettet ble godkjent ved akklamasjon. 

 
 
 
 



8. Valg av styremedlemmer og varamedlem ifølge vedtektene.  
 
Kommentar til valget: 
Valgkomiteens leder Roar Hermansen (Bergen HFF) la frem forslag om å sette inn Kristian 
Waage (Harstad HK) som nytt styremedlem og representant nordfra.  
 
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 Gjenvalg 
           Sekretær: Hilde Skiffard   Oslo HK  Ikke på valg 
           Styremedlem: Kristian Waage                           Harstad HK               2 år Ny 
           Styremedlem: Are Andersen   Torungen HK  Ikke på valg 
 
          Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt med akklamasjon. 
 
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: Valgkomitéens 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 Gjenvalg 

            Medlem: Frode Lerstein   Asker HK  1 år Gjenvalg 
 

Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 

Møtet ble hevet kl.11:40 
 
 
 
 
 
 
 
      

Hilde Skiffard/ Referent (sign.) 
 
 
 
 
 

 
   
        Leif Nygaard (sign.)                                                                            Arne Robstad (sign.) 
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