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Referat styremøte 10 – 2013/14, Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 10. april 2014 kl. 18.00/Ullevål
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Javed Shah, Mohammad Shabbir,
Ivar Nordberg (NBF) og Halvor Hanneborg (NBF).
Ikke tilstede m. forfall: Davinder Singh
Referent: Ivar NordbergAgenda:
10.1: Godkjenning av møtereferat nr. 9.
Vedtak: Godkjent.
10.2: Info fra administrasjonen og komiteene.
Seriekomiteen. Kun finalerunden nå førstkommende lørdag står igjen av årets innendørsserie. Se eget punkt
ang. NM.
Dommerkomiteen: Dommerregninger er sendt ut til klubbene. Noen har betalt, men noen gjenstår. Regninger for
finalelørdagen deles ut i etterkant. Det er viktig at alle klubber betaler så raskt som mulig. De som ikke har betalt
før årsmøte mister sin stemmerett på dette.
Landslagssamlinger U-21. Pablo vil nå være tilbake i Norge etter påske. Han vil være her ca. 3 mnd. Det er
viktig at vi får brukt han som trener for våre landslag. Det legges opp til ca. to treninger per uke. Først innendørs
deretter utendørs. Seksjonen vil også bygge opp landslagsansvarlige som vil være tilstede.
10.3: Økonomi.
Administrasjonen la fram regnskap for denne sesongen og forslag til budsjett for neste år. De forskjellige
postene ble gjennomgått.
10.4: Nytt kampreglement. Kun en klubb (Aker) har benyttet seg av sin høringsrett. Håper dette betyr at de
andre klubbene stort sett er enige i forslagene slik at årsmøte raskt kan vedta det nye reglementet. Reglementet
ble igjen gjennomgått og Akers forslag ble i mange punkter tatt til følge. Revidert reglement legges fram på
neste seksjonsmøte.
10.5: Utendørsserien
Beregnet start av utendørsserien er søndag den 11. mai. Påmeldingsfrist er utløpt. Alle klubbene har meldt på
lag.
Fakturaer for serieavgift, landslagsavgift og depositum for 13-16 lag sendes ut rett etter påske. De som har stilt
lag i 13-16 serien får refundert sitt depositum på kr. 4000,- fra i høst.
Oslo og Hauketo samt Strømmen og Aker stiller lag sammen. Med bakgrunnen i at dette inbefatter nye klubber,
ble dette godkjent av styret under følgende forutsetning:
-Ingen av klubbene trenger å søke overgang.
-En av klubbene står som administrativ ansvarlig. Dvs. ansvar for avgifter, eventuelle bøter etc.
-Den klubben som er ansvarlig har sitt klubbnavn først dersom begge klubbnavnene brukes.
-Laget kan bli mester på lik linje med de andre.
-Personlige bøter følger spilleren og klubben denne er medlem av.
Flere bandyklubber har vist interesse for å være med i vår utendørsserie, men foreløpig er ingen påmeldt.
Guttene til Ullevål er heller ikke påmeldt. Det jobbes videre med denne saken
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10.6: Klubbesøk. Seksjon/administrasjon/forbund har nå besøkt 5 klubber. Etter vår vurdering og
tilbakemeldinger vi har fått, må dette anses som meget vellykket tiltak. Sist ute var Hauketo nå tirsdag. Etter
påske gjenstår Strømmen, Aker og Trondheim.
10.7: Utfordringer vi har opplevd i årets serie med noen av våre klubber: Flere av årets episoder ble drøftet.
Dette også med bakgrunn i reaksjoner vi har mottatt av NBFs administrasjon. Vi har vært en langt større
belastning i år en hva som er normalen. Dette er selvfølgelig også direkte og indirekte en økonomisk belastning
for alle parter. I tillegg blir det mye negativ fokusering, noe som er enorm skadelig for hockey nettopp i en tid
hvor all fokus bør rettes mot utvikling og framgang. Vi håper alle på at vi nå kan gå mot lysere og mer normale
tider på dette området.
10.8: NM-arrangementet. Opplegget for lørdagen NM ble gjennomgått. Følgende punkter ble diskutert:
-Premieutdelingen
-VIP opplegget
-Matservering
-Kampavviklingen. Spesielt viktig her er at de aldersbestemte kampene, gutter og jenter, går som oppsatt. Med
gjester tilstede, vil det være et nederlag om disse ikke blir gjennomført.
10.9: Årsmøtet. I følge NBFs lov skal Årsmøtet for seksjonene kalles inn med 8 ukers varsel til klubbene.
Klubben skal sende inn sine forslag til årsmøtet senest 8 uker før møtet.
Innkallingen til årsmøtet sendes ut fra vår administrasjon førstkommende mandag.
Møtet blir avholdt tirsdag den 10. juni på Ekeberg. (Er bestilt)
Klubbene må ha sendt inn sine forslag til årsmøtesaker senest den 9. mai.
10.10: Eventuelt.
 Valgkomiteen bør ha sin innstilling klar før 9. mai.
 Møteplan for våren: Seksjonsmøter holdes på følgende datoer, alle tirsdager: 13. mai og 3. juni.
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