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PROTOKOLL FRA NORGES HAVFISKERFORBUNDS GENERALFORSAMLING  
STED: HUMMEREN HOTELL TANANGER, SØNDAG 10. MARS 2019 

 
 
1. Konstituering og åpning 

 
Leder Roar Sandvoll ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 10.00  
Ordstyrer valgt: Are Andersen - Torungen HK  
Tellekorps valgt: Leif Nygård - Torungen HK   
Tilstede: 10 klubber/ foreninger med 25 stemmer (i tillegg kommer styrets ene stemme) 
Totalt: 26 stemmer (14 stemmer for å oppnå simpelt flertall som kreves på saker som   

 berører fiskeregler) 
 

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

   Leif Nygård - Torungen HK 
   Roar Hermansen - Bergen HF 
 

3. Styrets beretning 
 
      Styrets beretning for 2018 ble lest opp av forbundsleder Roar Sandvoll. 
 

Robin Ødegård (Ski HK) kommenterte at Ski HK gjerne ville sett en mer utfyllende 
utredning for hva styret har utrettet i 2018, herunder møtevirksomhet, deltagelse på 
konferanser etc. Han fikk medhold i salen for dette, og forsamlingen ble enig om  
at styret tar dette til etterretning i formulering av styreberetningen for 2019. Det ble 
enighet om at styreleder Roar Sandvoll (SDSFC) formulerer et kort sammendrag over 
styrets aktiviteter som flettes inn i årsberetningen for 2018. 
 
Styret kommenterte at det fortløpende publiseres informasjon på hjemmesiden til NHF 
om styremøter og andre aktiviteter styret deltar på. 
 
Roar Hermansen (Bergen HFF) stilte spørsmål om det hadde vært aktuelt å ha med 
hvor mange utenlandske statsborgere som er medlem av NHF, da andelen utenlandske 
medlemmer i noen tilfeller kan bidra til at en kan søke offentlig støtte til forbundet. 



Det ble enighet om at styret kan finne antall utenlandske medlemmer i forbundet hvis 
dette skulle bli aktuelt. 

 
     Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 
 

4. Regnskap 2018 
 

Forbundets regnskap for 2018 ble lest opp av kasserer Richard Sjursen (Oslo HK). 
 
Regnskapet viste et årsresultat på kr. - 33.077,02- 

 
Svikten på inntektssiden skyldes blant annet færre medlemmer og lavere 
sponsorinntekter enn budsjettert. 
 
Stian Veggeland (Torungen HK) kommenterte at årsresultatet viste et avvik på kr. 93,- 
i forholdt til regnskapet i årsmeldingen. Kasserer kan opplyse at dette skyldes et 
gebyr på 93 kroner som ble funnet og bokført før det ble sendt ferdig til revisor. Da 
var det for sent å få oppdatert regnskapet i årsmeldingen for den var allerede sendt 
ut. 
 
Under gjennomgang av balansen for 2018, ble det opplyst om at bloggfører for 
Tanangerfestivalen 2018 hadde mottatt dobbel utbetaling av blogghonorar, kr. 1500,-
.   
Revisorberetning ble lest opp av Roar Hermansen (Bergen HFF). 
  

            Vedtak: Regnskapet ble godkjent av forsamlingen. 
 

5. Kontingenter og arrangementsavgift 
 

Det forelå ingen endringer av kontingenter eller arrangementsavgift.  
 
6. Innkomne forslag og tildeling av NM 2020 

 
Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 1.2 -9) 
Forslag til ny tekst: 
9) Eventuelt forbud av bruk av personlig GPS/ tilsvarende systemer 
 Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 1.2 -15) - sletting av 
underpunkt 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 3.19 - nytt underpunkt 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
3.19. Arrangøren skal tilbakebetale påmeldingsavgift ved avlysning av 
konkurransedag, dog kan faktiske utgifter trekkes fra. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 



Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.3 - angående bruk av 
GPS styrt posisjoneringssystem. 
Forslaget trukket, men det ble presentert et motforslag fra forsamlingen: 
Motforslag Konkurransereglene pkt. 3.8: 
Forslag til ny tekst: 
8.3. Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter. 
For: 24 stemmer Mot: 2 stemmer 

             Forslaget vedtatt. 
 

Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.3 - drivanker 
Forslaget trukket. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret – NC sammendrag - ny tekst, lagkonkurranse 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
Lagkonkurranse i Norgescupen: Det beste laget fra klubben i alle NC festivaler 
inngår i en nasjonal konkurranse som NHF resultatfører på hjemmesiden. Årets 
beste lag får et napp i et NC lag vandretrofè. 
For: 24 stemmer Mot: 2 stemmer 

             Forslaget vedtatt. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret – NC sammendrag - ny NC poengberegning 
Forslag til ny tekst: 
Deltakerne får Norgescup-poeng etter følgende beregning:  
Deltakerne får NC poeng beregnet etter følgende formel: Totalplassering + 
Klassevinner, delt på 2. Vinner får 100 poeng, nr. 2 får 99 poeng, nr. 3 får 98 poeng 
etc. både i klasse og totalplassering.  
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag fra NHF Styret v/Ledersamlingen – NM sammendrag  
Forslag til sletting av tekst: 
Man må være norsk statsborger for å kunne bli Norgesmester. 
For: 24 stemmer Mot: 2 stemmer 
Forslaget vedtatt. 

Endringsforslag fra NHF Styret – Vedtektene § 4b. Reisegodtgjørelser 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
Dersom styrets arbeidsbyrder krever overnatting av styrets tilreisende medlemmer, 
dekkes utgiftene ved overnatting av forbundet etter regning. (…) Dersom dyrere 
transportmåte må velges, f.eks. på grunn av tidsnød, refunderes også denne. For 
bruk av eget transportmiddel (bil) gjelder satser i forhold til statens gjeldende 
regulativ. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Endringsforslag fra NHF Styret – Vedtektene § 6. Kontingent 
Forslag til ny tekst: 



Årskontingenten til forbundet forfaller til betaling 28. februar (…) Nye medlemmer 
innmeldt etter 01. september betaler halv kontingent. Foregående års medlemmer 
av NHF betaler full kontingent. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Endringsforslag fra Båstad HK – Vedtektene § 6. Kontingent 
Forslag til ny tekst: 
Årskontingenten til forbundet forfaller til betaling 28. februar. Kontingent- endringer 
som blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft etter 2 (to) år. Kontingenten 
beregnes på grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal ikke betales 
kontingent for juniorer. (…)Foregående års medlemmer av NHF betaler full 
kontingent. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Endringsforslag fra NHF Styret – Vedtektene § 9. Delegater til generalforsamlingen 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Styret sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
Medlemsklubber/foreninger og grupper kan sende følgende antall delegater: 
(…) 
Forbundet dekker nødvendig kost og losji for ett delegat i forbindelse med GF/LK. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Endringsforslag fra Båstad HK – Vedtektene § 11B. Arrangementsavgift 
Generalforsamlingen gjorde en endring i Båstad HK sitt forslag: 
Forslag til ny tekst: 
Arrangøren skal betale fastsatt avgift kr.35,- per deltager per NC konkurranse til NHF 
senest innen 14 dager etter at arrangementet er gjennomført. Resultatet skal sendes 
forbundsstyret via "felles-mail styret" senest innen 14 dager etter at arrangementet 
er gjennomført. Det skal ikke betales arrangementsavgift for juniormedlemmer, 
hvor juniordeltakelse er gratis. 
Vedtaket er gyldig fra 10.03.2019 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
 
           Tildeling av Norgesmesterskapet (NM) i Havfiske 2020 
 

Styret mottok søknad fra Nordfjord HK, i samarbeid med Båstad HK, om arrangering av 
NM i havfiske 2020, med utror fra Måløy. 
Foreløpig dato for arrangementet er foreløpig ikke satt. 

 
Vedtak: Tildeling av NM til Nordfjord HK i 2020 ble godtatt ved akklamasjon. 

 
7. Budsjett 2019 
 

Forbundets kasserer Richard Sjursen presenterte budsjettet for 2019. 
 
Styret presenterte et budsjett med et overskudd på 4500,- 

 



Vedtak: Budsjettet ble godkjent ved akklamasjon. 
 
8. Valg av styremedlemmer og varamedlem ifølge vedtektene.  

 
Kommentar til valget: 
Valgkomiteens leder Roar Hermansen (Bergen HF) la frem forslag om å sette inn Geir 
Johannessen (Bergen HF) som nytt styremedlem. Leif Nygård (Torungen HK) fremla ett 
benkeforslag; Trond Roger Larsen (Harstad HK).  
 
Generalforsamlingen ble gitt talerett før avstemningen. Delegatene Lars Hellum og Tor 
Arne Rygg fra Oslo HK kommenterte at de ønsker ett delegat fra Nord-Norge, da dette er 
viktig for å opprettholde kommunikasjon og samarbeid med de nordligste klubbene. Det 
ble påpekt at Harstad HK er en stabil klubb, med lange tradisjoner som medlem i NHF.  
 
Styreleder Roar Sandvoll kommenterte at NHF styremedlemmer i nord har vist varierende 
engasjement med å fremme forbundets mål og arbeid blant de nord-norske klubbene. 
Styreleder påpekte videre at det medfører større kostnader for NHF å ha styremedlem i 
Harstad kontra Bergen. 
Men, det ble understreket av styreleder at Trond Roger Larsen med sin erfaring og 
kompetanse ville være velkommen i NHF styret.  
 
Generalforsamlingen foretok en lukket avstemning, der resultatet ble 16 stemmer til 
Larsen, 5 til Johannessen og 4 blanke stemmer. 
 
Følgende ble valgt:  
 

           Leder:  Roar Sandvoll   SDSFC               2 år Gjenvalg 
           Nestleder: Are Andersen              Torungen HK      Ikke på valg 
           Kasserer: Richard Sjursen  Oslo HK  2 år Gjenvalg 
           Sekretær: Hilde Skiffard   Oslo HK  Ikke på valg 
           Styremedlem:  Trond Roger Larsen              Harstad HK              2 år Ny 
           Styremedlem:  Carl Stiegler   Båstad HK  Ikke på valg 
 
           

Vedtak: Valgkomitéens forslag ble satt opp mot et benkeforslag, og styremedlem 
Trond Roger Larsen ble valgt inn ved lukket avstemning. 

 
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: Tor Haugen              Fredrikshald                 1 år Gjenvalg               
            Medlem:  Arne Auestad                Nord-Jæren HK            1 år Ny 

Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 
 



 
 
  Møtet ble hevet kl.12:00 
 
 
 
 
 
 

      
Hilde Skiffard/ Referent (sign.) 

 
 

 
   
        Leif Nygaard (sign.)                                                                            Roar Hermansen (sign.) 
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