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Referat styremøte 8 – 2013/14, Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 14. januar 2014 kl. 18.00/Ullevål
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir, Davinder Singh,
Ivar Nordberg (NBF), Halvor Hanneborg (NBF).
Ikke tilstede m. forfall: Javed Shah
Referent: Ivar Nordberg

Agenda :
8.1: Godkjenning av møtereferat nr. 7.
Vedtak: Godkjent.
Leder ønsket velkommen til nytt år. Seksjonens mål for dette året er å unngå alle typer alvorlige episoder som vi
har vært belastet med i høst. Dette har slitt både på de involverte, klubber, seksjon og ikke minst NBFs
administrasjon. Nye episoder nå vil faktisk sette oss i en alvorlig situasjon i forbundet. Sympatien for vår idrett
nærmer seg et nullpunkt. Alle må bidra til at vi i vår viser oss fram som en seriøs idrett! Vi ønsker hverandre
lykke til!
Vi minner nok en gang om at alle skriv og rapporter i sanksjonssaker KUN skal gå mellom berørt klubb/person
og NBFs jurist Kim Jørstad. Seksjonen/Halvor etc. skal ikke ha kopi av dette!
Samarbeidsmøte den 16. januar. Landhockey deltar med Jaswinder, Davinder og Ivar.
8.2: Info fra administrasjonen og komiteene.
Seriekomiteen: Terminplanen for våren ble sendt ut før jul. et par justeringer til er nødvendig. Khuram setter opp
dette, og sender ut ny plan så raskt som mulig. Første helga går imidlertid som planlagt. Serien avsluttes lørdag
den 22. mars, og NM avvikles 29.mars, 5. april og finaler 12.april.. Noter disse datoene!
Neste års innendørsserie: Seksjonens forslag for årsmøte vil ganske sikkert bli å opprette en 1. og 2. divisjon.
Vedtak: I 1. divisjon spiller 8 lag. De 6 fra vårens 1. divisjon samt de to beste fra vårens 2. divisjon. Nye
lag går automatisk inn i 2. divisjon.
Minirunder: Nok en lørdag med mislykket minirunde. Kun Aker møtte opp. Dette er mildt sagt ikke bra. Skal vi
drømme om utvikling må vi få orden på våre minirunder. Å skuffe våre barn som møter opp gang etter gang er
ødeleggende for motivasjonen og idretten vår. Det er nå kun en minirunde igjen før sommeren.
Den avvikles lørdag den 8. mars. Vi startet flott med ca. 20-30 barn. La oss avslutte på samme gode måte. Gi
melding til Jaswinder/Davider om hvor mange som kommer. Følgende tiltak ble diskutert for videre
gjennomføring av minirunder. Dette blir etter hvert forslag til årsmøte.
- Klubbene for ansvaret for hver sin minirunde med gjennomføring, rapport, purring av de andre etc.
- Det arrangeres kamper i U.13 i den vanlige serien.
- Hver klubb utnevner en person som har ansvaret for de yngste spillerne og minirundene.
- Bøtelegging av klubbene
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Beregnet start av utendørsserien er søndag den 11. mai. Påmeldingsfrist for denne er satt til lørdag den
15. mars.
Vi regner med at alle klubber som nå deltar i innendørsserien vil anstrenge seg til det ytterste for å stille rene
klubblag også utendørs.
Seksjonen vurderer et forslag til årsmøtet som vil gå på dette.
Dersom en klubb ikke stiller lag utendørs, får de heller ikke få delta i innendørsserien.
Landslagssamlingen var også denne gangen vellykket. Ansvarlig var Jaswinder.
Dommersituasjonen: Det er gjennomført formøter og dommersamling sist lørdag. Frammøte 18 dommere.
Tilstede på møtet var også Jan Nordli. Reglementet ble gjennomgått samt forslag til opplegg med
dommerobservasjon.
Vedtak: Seksjonen vedtok å bevilge midler for å få gjennomført observasjon av våre dommere.
Dommerne vurderes ut i fra utarbeidete og på forhånd kjente punkter. Det blir samtale med dommerne
både før og etter kampen, og dommerne får en skriftlig rapport. Ansvarlige er Shabbir og Jan.
Observasjonene starter allerede førstkommende lørdag.
Seksjonsstyret oppfordret Shabbir til å få med seg flere inn i dommerkomiteen. Shabbir tar kontakt med
aktuelle personer.
Utbetaling til dommerne: Shabbir vil nå ordne med klubbene slik at dommere får utbetalt sine honorarer for
dømming i høst.
Egenandel på kr. 100 per dommerdrakt overføres til forbundet konto nr. 7874.05.85486 og merkes med
”Egenandel dommerdrakt landhockey”
8.3: Forespørsel/søknad fra Hauketo .
Hauketo spør om å få delta med et ekstra lag i 2. divisjon i vår.
Seksjonsstyret vedtok å si nei til dette. Seksjonsstyret håper Hauketo tar vare på sine ekstra spillere gjennom
lag i Kringsjå-cup samt treningskamper.
8.4: Oppnevnelse av ansvarlige rundt våre landslag.
Seksjonen har mottatt tre søknader.
Vedtak: Saken utsettes til situasjonen rundt Pablo blir avklart. Seksjonen v. Jaswinder tar ansvaret for
neste samling den 8. mars.
8.5: Økonomi.
Seksjonen bad administrasjonen v. Halvor og Tomas å legge fram en økonomisk oversikt på neste møte.
8.6: Eventuelt.
 Ang medlemsregistreringen: Vi er nå midt i perioden hvor klubbene skal registrere sine medlemmer.
Se informasjon som er sendt ut ang. dette arbeidet. Lykke til med jobben!
 Møte plan for våren: Seksjonsmøter holdes på følgende datoer, alle tirsdager:
11. februar, 11. mars, 8. april, 13. mai og 10. juni. Årsmøte foreslås tirsdag 20. mai.
 Klubbesøk: Seksjonsstyret v. leder/nestleder, Halvor og Ivar setter nå i gang klubbesøk. Klubbene får
skriv med forslag til møtedato og tidspunkt samt agenda for møtet. Vi ønsker at så mange som mulig av
klubbens styre deltar på en for klubben egnet plass.
 Kursbevis for laglederlisens. Bevisene deles ut av Khuram på lørdagens serierunde.
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