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Referat styremøte 10 – 2014/15
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 5. MAI 2015 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, , Mohammad Shabbir, Davinder Singh og Ivar Nordberg
Ikke tilstede: Sundeep Singh og Khuram Shehzad
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani og Bjørn-Erik Thorp (første del av møtet).
Referent: Ivar Nordberg

10.1: Godkjenning av møtereferat 9. Vedtak: Godkjent.
10.2: Nytt fra administrasjonen: Det ble informert om prioriterte oppgaver.
10.3: NM-evaluering: Forskjellige områder av arrangementet ble diskutert. Arrangementet var generelt
vellykket, men med en del mangler og utfordringer som bør bedres til neste NM.
10.4: Utviklingsarbeidet: Skisse fra Khidash var utsendt før møtet. Det viser seg vanskelig å komme i noen
dialog med bandyklubbene. Fokus blir nå lagt på utvikling av nye klubber både i Oslo samt Trondheim og
Stavanger. Det planlegges en reise dit av Khidash og Jaswinder. Vi bør også jobbe mot et turneringssamarbeid
med begge byene. F.eks en utendørsturnering i Stavanger og en innendørs i Trondheim. Det ble også vurdert å
flytte NM-sluttspillet for gutt til Trondheim.
Seksjonene legger også opp til et samarbeid med cricket. Her er det allerede tatt uformell kontakt.
10.5: Utendørsserien 2015: Serien er satt opp og starter nå lørdag den 9. mai. Alt synes å være på skinner.
Seksjonen legger opp til at sekretariatet fordeles mellom klubbene, slik at det blir en ansvarlig klubb hver lørdag
(2 kamper) Khidash får ansvaret for at dette kommer i gang med retningslinjer og rutiner for innmelding av
resultater.
Bjørn-Erik har satt opp serien, og listen er sendt ut til klubbene. Kampene skal etter planen starte
førstkommende lørdag den 9. mai. Små justeringer vil bli foretatt, men det er kun kosmetisk.
10.6: Senior landslag: Samling med ny ledelse startet opp nå mandag, med ny samling onsdag den 6. Kun fire
mann stilte på trening som ble gjennomført av Svein Erik Hammerstad. Vi håper nå at troppen stiller fulltallig
opp, og at alle klubbene kan gi økonomisk garanti for sine eventuelle spillere.
10.7: Årsmøte onsdag den 27.5: Papirene til årsmøtet blir nå utarbeidet av Khidash og Ivar. De vil også
rådføre seg med jurist i saken. De sendes klubbene senest onsdag den 13. mai. Det er kun kommet inn ett
forslag fra klubbene. Seksjonen kom med sine forslag til årsmøtet. Valgkomiteens innstilling foreligger.
Regnskap og budsjett utarbeides nå av administrasjonen
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10.8: Eventuelt:
 Ang. Treningstider: Det ble nok en gang poengtert at det er administrasjonen på Ekeberg som styrer
disse forhandlingene sammen med regionen. Dette gjelder både treningstider utendørs og innendørs.
Seksjonen kan ikke foreta seg noe med dette arbeidet.
 Haller til neste års inneserie. Administrasjonen har fått signaler på at vi også neste år skal tildelses
trening i Ellingsrudhallen. Hvor kampene skal spilles er uklart. Seksjonen vil at det skal undersøkes om
det er muligheter for å spille halvparten av kampene i Klemetsrudhallen og Ellingsrudhallen. Kampene
settes da opp etter hvem som har hjemmekamp. Bjørn-Erik undersøker dette sammen med Espen.
 Dispensasjon: Det ble gitt dispensasjon til tre spillere fra Furuset til årets utendørsserie. Alle oppfylte
de kravene som før er satt til disp.
Neste møte onsdag den 27. mai 2015 på Ekeberg.
I tilknytning til årsmøtet.
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