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Referat styremøte  5 - 2013, Hockeyseksjonen 
 

Tid/Sted:  Onsdag  16. oktober  kl. 18.00 / Ekeberg 

Tilstede:  Jazwinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir, Davinder Singh, Ivar 

Nordberg (NBF) 

Forfall: Javed Shah 

Agenda : 

5.1:Godkjenning av møtereferat. 

Vedtak: Godkjent med følgende rettelser og endringer:  

Kringsjå har fått dispensasjon for fire spillere, ikke to. Den adm. påpekningen strykes. Ivar ordner dette. 

Orienteringssaker. 

-Fra adm.: Det ble informert om at hockey har fått ny sekretær. Seksjonsstyret takker Kjell Nilsen for den jobben 

han har gjort for hockey 

-Info fra seriekomiteen: Serieavviklingen så langt ble diskutert. Stort sett godt fornøyd med det vi har opplevd. 

Resultater legges ut både på Facebook, og på våre hjemmesider hvor alle resultater fra i høst ligger sammen 

med tabeller og statistikker 

-Landslagssatsing: Pablo sliter med oppholdstillatelse etter misforståelse med Universitetet. Mohammad Faisal 

utnevnes av seksjonen til assistenttrener med hovedansvar når Pablo ikke er tilstede 

-Landslag senior utendørs 2015: Seksjonen vedtok å melde på lag under forutsetning av at dette blir 

selvfinansiert. Treninger settes i gang til våren 

-Dommersituasjonen: Shabir sliter med oppsettet pga. Kampoppsettet. Det er ikke lett å finne dommere når 

samtlige av disse spiller på eget lag, som har spilt eller skal spille samme dag. Nye dommerdrakter er kommet 

Det er kommet et tilbud fra Jan Nordli ang. Dommerobservasjonskurs. Shabir tar kontakt med Jan ang. dette. 

Videre saksgang blir at Jan inviteres på en dommersamling om cirka 2 uker. Dersom dette skal settes i gang blir 

det ved ny seriestart i januar. Vi skal prøve nytt dommerkurs med GED Mai 2015. Jaswinder skal undersøke 

muligheten. 

-Internasjonale overganger: Jaswinder orienterte om dette. Her er reglene mildt sagt vanskelige å forstå. 

Kommer du fra et annet kontinent slipper du internasjonal overgang. Kommer du fra Europa avhenger mye av 

hvilken divisjon du har spilt i 

Men for alle gjelder det at overgang skal meldes til NBF på eget skjema. Spilleren MÅ registreres hos oss. Dette 

er gratis 

-Henvendelse fra EHF angående dommersamling: Vi har ikke dommere som oppfyller de kravene som stilles.  

Shabir svarer på henvendelsen. 
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5.2:Opprettelse av komiteer.   

Kampreglementkomite: Følgende ble utnevnt: Javed Shah, Khuram Shehzad og Halvor Hanneborg  (Ivar 

Nordberg) 

                                         Mandat: Gjennomgå og legge fram forslag til endringer på årsmøte til våren 2014 

Landslagskomite:           Følgende ble utnevnt: Jaswinder, Dinesh og Pablo (Jaswinder kontakter de to andre) 

Minirundekomite:           Davinder, Shahzad og Inderdjit. Ivar kontakter disse 

5.3: Økonomi. 

Klubbenes innbetalinger ble gjennomgått. Seksjonen takker administrasjonen for ryddig fremleggelse. Alt virket 

nå til å være under kontroll. 

5.4: Disp. Fra regelen om U. 13-16 lag. 

I samsvar med årsmøtevedtak, ble Oslo, Strømmen og Hauketo gitt to års dispensasjon fra regelen om å stille 

U.13-16 lag. Seksjonen håper imidlertid at disse klubbene kan ha dette laget på plass allerede neste år. Dersom 

de klarer det skal de slippe serieavgiften for dette laget neste år. 

 

5.5: Tillitsmannskurs. 

Seksjonsstyret vedtok å si nei takk til dette nå.  Det som kunne ønskes etter hvert var et tillitsmannskurs på rent 

klubbnivå. Ivar tar opp dette. 

5.6: Serien etter jul. 

I vårt serieoppsett sier vi at det skal deles i to grupper etter jul: En serie A bestående av 6 lag, og en serie B 

bestående av 5 lag. Dette er vedtaket per i dag. Dette fikk også oppslutning på informasjonsmøte i august. 

Dette, og andre alternativer, ble diskutert. Saken tas opp igjen på neste møte. 

5.7: Lisens. 

Klubbene vil nå få utdelt oversikt over hvilke spillere som er riktig registrert med innbetalt lisens. Seksjonsstyret 

fant en del i skjemaene som var vanskelig å forstå. Jaswinder tar denne saken. Lisenskontroll vil ikke bli foretatt 

før helga den 2. november. Seksjonen ber administrasjonen sammen med Ivar å foreta denne. 

5.8: AU. 

AU ble formeldt nedsatt. AU består av leder, nestleder og sekretær.  

Mandat: Delta på møter og fatte vedtak i hastesaker, av mindre vesentlig betydning, mellom 

seksjonsstyremøtene.  

5.9: Oppfølging av handlingsplanen. 

Seksjonsstyret er godt fornød med denne oppfølgingen. Tiltakene som er satt i gang eller gjennomført, er helt i 

overenstemmelse med denne. 

5.10: Eventuelt. 

-Søknad fra Furuset om å få bruke spillere fra Oslo på et U.13-16 lag ble godkjent. Dette på grunn av at det ikke 

er en offisiell serie (mindre enn 4 lag) 

-Forespørsel fra Furuset om flytting av sikkerhetsnett fra Hangaren til Ellingsrudhallen. Først må det innhentes 

tillatelse fra driftskomiteen i Ellingsrudhallen. Furuset må ordne dette. Jaswinder tar saken videre 

-Bruk av Jordal: Seksjonsstyret vedtok at hockey ikke ville gi i fra seg Jordal. Seksjonen ønsker fortsatt å bruke 

Jordal som kamparena og treningsbane. De ber derfor om en dag i uken til trening for våre klubber, samt 6 timer 

på søndager til kamper. Jaswinder tar saken med bandykretsen 

-Kurs «Verdens beste idrettsforeldre» Davinder meldes på kurset på vegne av Hockeyseksjonen 

-Søknad om treningstid for Strømmen i Akershus. Strømmen ber om retningslinjer for en slik søknad. Ivar 

snakker med Espen 

-Ungdomsutvalg: Hockey stiller med en representant  

-Innkalling til nytt laglederlisenskurs. Ivar tar dette med Halvor. Utsendelsen bør skje før helga 

Neste styremøte i Hockeyseksjonen: Onsdag 6.november kl.18.00 på Ullevaal Stadion. 

Oslo 17. oktober 2013 

Ivar Nordberg 

referent 


