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Referat styremøte 11 – 2013/14, Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30/Ullevål
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Davinder Singh, Mohammad Shabbir,
Ivar Nordberg (NBF) og Halvor Hanneborg (NBF).
Ikke tilstede m. forfall: Javed Shah
Referent: Ivar Nordberg
11.1: Godkjenning av møtereferat nr. 10.
Vedtak: Godkjent.
11.2: Gjennomgang av årsmøtepapirene.
Administrasjonen har kun mottatt ett forslag fra klubbene. Dette ble diskutert, og seksjonens syn ble vedtatt.
Seksjonen fremmer også kun ett forslag, et nytt utarbeidet kampreglement. Valgkomiteens forslag er ennå ikke
mottatt. Ivar purrer dette. Sakspapirene sendes ut fra admin. på mandag/tirsdag.
11.3: Evaluering av NM-arrangementet innendørs.
Arrangementet ble diskutert. Tilbakemeldinger fra gjester har vært entydig positiv. President og generalsekretær
har på møtet berømmet det de observerte. Det er blitt stil spørsmål ved noen av prisene som ble delt ut, og
beregningen og utvelgelsen av disse. Ivar henter inn erfaringer og retningslinjer fra våre andre idretter. Saken
tas opp igjen på neste møte.
11.4: Utendørsserien:
- Ett lag er trukket fra serien. Klubben blir behandlet etter retningslinjer gitt i vårt eksisterende kampreglement.
Se siste side av reglementet punkt 2. (Halvor kunngjør dette for klubben)
- Det er sannsynlig at også flere lag trekker seg. En klar melding om dette er ennå ikke mottatt. Seksjonen
avventer situasjonen.
- Det kreves ikke inn serieavgift for U.13-16 nå, ettersom det tvilsom blir igangsatt noen fullverdig serie.
- Innkommet klage ble diskutert.
11.5: Søknad om disp. fra 15-årsregelen: Godkjent.
11.6: Fakturaer for utendørsserien: Dette er nå sendt ut med forfall den 6. juni. Seksjonen minner om at en
klubb som ikke har gjort opp sine økonomiske forpliktelser kan nektes stemmerett på årsmøtet den 10. juni!
11.7: Info fra administrasjonen og komiteene.
Seriekomiteen. Vi opplever igjen ønske om flytting av kamper. Dette har vi fått VELDIG mye kritikk for etter
innendørsserien. Ønskene kommer nå etter at planen har ligget flere uker på nettet. Vi ønsker å legge til rette for
at så mange som mulig kan delta, men kan ikke endre 1. helgs kamper nå. (72-timersfristen har også gått ut)
Dommerkomiteen: To klubber gjenstår med innbetaling av dommerhonorar. Egenandel fra dommerne til
dommerdrakter er tilbakeført forbundet.
Landslagssamlinger U-21. Byr på problemer nå pga. hallsituasjonen. Pablo er mer eller mindre ute av bildet.
Landslagsledelse er ikke utnevnt, men nå vil det bli et annet team vi er ute etter. Vi beklager vår sene saksgang
til de tre som har søkt om å få hjelpe til. Sannsynligvis blir ikke dette klart før vi har på plass hallfordelingen til
høsten.
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11.8: Økonomi. Seksjonen ser ut til å gå med et overskudd på ca. 25000 kroner
Endelig regnskap legges fram på årsmøtet.
11.9: Europacupdeltakelse: Det har vært mye forvirring rundt dette.
Innendørs: Dette har hatt sin grunn i at påmeldingsfristen for innendørsmesterskapet har gått ut FØR vi har
kåret en vinner. Ved at vi nå forsøker å avslutte innendørsserien før, kan vi få en ordning hvor seriemesteren
kan representere Norge året etter. (Ikke to år etter, slik det har vært til nå). Seksjonsstyret vedtok å rette opp
dette neste sesong. Men det skaper et problem. Aker er allerede påmeldt om to år. Det kan medføre at vinneren
av serien 2014/15 ikke får spilt Europacup i 2016. Vi kommer til å jobbe hardt inn mot EHF for å få to lag inn i
dette mesterskapet. Utendørs blir ikke dette noe problem. Her er det lett å få med to lag.
De som representerer er! Seriemester, 2. NM-vinner. Dersom en av disse trekker seg er nr. 2 i serien neste
kandidat.
11.10: Eventuelt.
 Internettside: Seksjonen oppfordrer klubbene til å lage sin egen internettside. Dette vil fremme utvikling
av klubben. Seksjonen jobber for at vår hjemmeside også kan bygges opp med linker til klubbene, slik
våre andre idretter har det.
 Landhockey-VM: Seksjonen vil be administrasjonen legge ut en link til ”Live-overføringen” av dette
arrangementet.
 Sekretariat for utendørsserien: Aker har tatt på seg oppgaven å være ansvarlig for sekretariatet i
utesesongen. Seksjonen gjorde vedtak om at Aker tilbys denne oppgaven, og at de vil få overført 100 kr.
per kamp. Seksjonsstyret vedtok også at hjemmelaget i hver kamp stiller med en person i sekretariatet.
Dette er nødvendig for å skolere alle for denne oppgaven. Målet vårt er jo at det med tiden blir flere
hjemmearenaer. Det utarbeides retningslinjer for sekretariatets oppgaver og plikter.
 Vi minner om årsmøte på Ekeberg tirsdag den 10. juni kl. 18.00

2

