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Referat styremøte 8 – 2014/15
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Onsdag 11. mars 2015 kl. 19.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir og Ivar Nordberg
Ikke tilstede:, Sundeep Singh og Davinder Singh,
Fra administrasjonen: Bjørn-Erik Thorp første del av møtet.
Referent: Ivar Nordberg

7.1: Godkjenning av møtereferat 7.
Vedtak: Godkjent.
7.2: Nytt fra administrasjonen: Khidash har fått forlenget sitt engasjement fram til ut mai.
7.3:Innendørsserien: Kun en serierunde gjenstår sammen med en hengekamp mellom Hauketo og Aker 2.
Denne må avvikles senest mandag den 23. mars. Den siste seriekampen vil være avgjørende for 2., 3. plassen i
1. div., samt de tre første plassene i 2. div.
For rekkefølge for årets serie se spesielt § 9 pkt. 6.
NM er vedtatt lagt til Ellingsrudhallen med Furuset som arrangør. For oppsett av NM, se kampreglementet § 18.
7.4: NM-sluttspillet. Kampene vil bli spilt lørdag den 11. og selve finaledagen blir lørdag den 18. april.
Hvem skal spille i sluttspillet?
Hauketo IFs landhockeygruppe er vedtatt nedlagt etter at seriespillet er over. (Vedtak på HauketoIFs årsmøte
den 9/3)
Dette sammen med økonomiske forhold fører til at seksjonsstyret vedtok å gi sluttspillplassen til det laget i 2.
div. som kommer på 3. plass. NM spilles med 5 lag fra 1. div., og 3 lag fra 2. div.
Furuset står som arrangør av årets NM. Khuram har ansvaret for at premier er bestilt og på plass.
Serievinnerpokaler deles ut på NM avslutningen.
Trekning foretas på Ekeberg av administrasjonen. Klubbene kontaktes av Bjørn-Erik ang. tidspunkt.
7.5: Utviklingsarbeidet og medlemsregistrering: Forbundets administrasjon er nå i ferd med å kvalitetssikre
våre medlemslister. Forbundet tar saken videre med NIF.
Minner om vedtak på forrige møte:
Seksjonen vil i stor grad delta på klubbenes årsmøter. Dette som en del av utviklingsarbeidet. Vi vil følge med
på at møtene innkalles på riktig måte og at NIFs agenda for årsmøter blir fulgt. En valgkomite må presentere sitt
forslag, regnskap må legges fram og vedtas, likeledes budsjett og klubbens lov MÅ være på plass. Hvis ikke må
denne vedtas på årets møte. Se malen som flere ganger er sendt ut. Gi melding til Jaswinder/Ivar om tid og sted
for møtet. DETTE ER VIKTIG!!!
Det videre utviklingsarbeidet vil nå rette seg mest mot opprettelse av nye klubber. Målet er minst 20 klubber til
neste år. Seksjonen ser for seg at et samarbeid med bandy skal kunne gi to-tre klubber som kan opprette
landhockegruppe på årets årsmøte. Det samme antallet med landhockeygruppe håper vi også kan komme i
cricket. Det vil også bli jobbet for en-to nye klubber i Oslo, samt en klubb til både i Trondheim og Stavanger.
Bergen er også aktuell. Opplegget utarbeides sammen med Khidash når han er tilbake.
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7.6: Utendørsserien 2015: Administrasjonen v. Bjørn-Erik har sendt ut påmeldingsskjemaer. Husk å føre opp
spesielle ønsker, og oversikter over opptatte helger etc.
7.7: Senior landslag: Landslaget for senior skal spille Nasjonalt mesterskap Challenge 4, fra 19-25 juli i Vilnius.
Opplegg og økonomiske forhold ble diskutert. Alle utgifter skal betales av spillerne/klubbene. Slik det ser ut per i
dag vil dette beløpe seg til minst kr. 6000 per spiller ++. Klubbene vil bli kontaktet. Det økonomiske rundt turen
må avklares så raskt som mulig, også med forbundskontoret.
Første samling av aktuelle spillere vil bli fredag den 13. kl. 17.00 på Mortensrudbanen.
Med på trenerteamet er også tidligere visepresident og fysioterapeut Svein Erik Hammerstad.
7.8: Eventuelt:
 Åpningen av Klemetsrudhallen lar vente på seg. Slik forholdene nå er, ser det ut til at treningene fram
til NM går etter dagens mønster. Seksjonsstyret tar opp saken igjen på neste møte.
 Årsmøte den onsdag den 27.5: Bjørn-Erik sender ut innkallelsen til klubbene. Dato for innsendelse av
forslag til endring av kampreglement og andre årsmøtesaker, vil gå fram i innkallelsen. Årsmøtepapirer
sendes ut til klubbene senest den 29. april.
 Møte i Regionen. Før seksjonsstyremøte ble det avholdt et møte i Regionen med innbudte
representanter fra administrasjonen og forbundsstyre samt seksjonsstyret i hockey. Ingen fra
bandyseksjonen møtte.
Hovedpunktet for diskusjon var anleggssituasjonen for hockey. Møtet ble enige om at Voldsløkka er vårt
hovedprosjekt når det gjelder kamparena. Dette arbeidet settes i gang nå, og det er håp om at
spilleflaten kan stå ferdig i 2016. Alt annet rundt banen er fortsatt usikkert.
Utviklingsarbeid slik at landhockey kan fylle opp banen også med trening i ukedagene ble diskutert.
Parallelt med dette jobbes det videre med utbedringer på Mortensrudbanen og ny bane i
Furusetområdet. Møtet var også enige om at Furusethallen må tas i bruk for landhockey. Mye taler for at
vi ikke får fortsette i Ellingsrudhallen. Adm. følger opp dette.
 Som siste medlem i valgkomiteen ble foreslått og vedtatt Ivar Nordberg.

Neste møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 17.00 på Ekeberg.
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