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Referat styremøte 5 – 2015/16
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Torsdag 05. NOVEMBER 2015 kl. 17.00 Ekeberg
Tilstede: Jaswinder Singh, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir, Zuhaib Malik og Sukhwant Gill
Fra administrasjonen: Bjørn-Erik Thorp og Khidash Kiyani
Ikke tilstede: Davinder Singh
Referent: Mohammad Khidash Kiyani

5.1: Vedta alle vedtektene fra forrige møte 06.10.15: Punkt 1 vedtatt, punkt 2 vedtatt, punkt 3 vedtatt punkt 4
vedtatt, punkt 5 vedtatt, punkt 6 vedtatt, punkt 7 vedtatt, punkt 8 vedtatt, punkt 9 vedtatt, punkt 10 vedtatt.
5.2: Info fra adm. vedrørende serien og treningstider: Banefordeling: Løpende dialog mellom klubbene og
Jaswinder. Forhandlinger med KIL foregår ang. klokken 16:00 treningene. Admin v/Bjørn-Erik trenger oversikt
over treningstid fordeling etter intern bytte mellom klubber. Ellingsrudhallen blir ikke brukt på mandager klokken
16:00-18:00 som er satt opp av hockeyseksjonen. Her må Furuset, Oslo og Sagene komme med jenter og trene
med dem. Ellingsrudhallen blir ikke brukt på mandager fra 21:30-22:30 som er innebandy sine, Bjørn-Erik
sjekker opp med OIK. Jaswinder jobber med jente kampene. Utfordringen er å få tilbake de jentene som
forsvant ifjor pga mangel på anlegg på Klemetsrud.
5.2.1: Møte for fordeling av treningstider utendørs: Jaswinder og Espen skal representere hockeyen
på fordelings møte.
5.2.2: Evaluering av info møte: Bra gjennomgang. Tynt med oppmøte fra klubbledere. Klubbene må
være klar over at de som dukker opp på møte fra klubbene må gi beskjeden videre til lederne.
5.3: Praktiske erfaringer så langt i forbindelse med avvikling av serien: Gått bra hittil. Klubbene MÅ betale
til dommerne før kampen. Sekretariatet kommer til å være mer strenge på bruk av innendørs sko. Shabbir
sjekker opp utstyr til å sjekke landhockey køller er lovlig eller ulovlig.
5.4: Dommer status og utfordringer: Khuram og Zuhaib sjekker pris for kort og fløyte til dommerne.
5.4.1: Evaluering av dommerkurset: Seksjonen vedtok at nye dommere får 100,- pr kamp på U16
kampene, det forutsetter at klubbene sender skriftilig bekreftelse på at de godtar dette. De nye dommerne vil få
tilbakemeldinger fortløpende.
5.5: Nytt fra forbundet: Det ble diskutert om å ha hjertestarter under alle kampene på begge hallene. Det var
hendelse i innebandy kampen i eliteserien som er skrevet på VG. Spilleren besvimte og ingen i hallen visste
hvor hjertestarteren var. Forbundet kommer med diverse tiltak senere. Forbundet har ansatt en konsulent som
kommer til å jobbe med el-innebandy. Henne vil også jobbe med landhockey for funksjonshemmede.
5.6: Utviklingsarbeid med skoler og cricket: Kringsjå SK har fått rekruttert 5 barn fra Oppsal skole. Jaswinder
jobber med en indisk skole på Veitvet i samarbeid med Veitvet-Bjerke allidrett IF. Khuram jobber med Stav skole
på Skjetten. Khidash med Furuset- og Gran skole. General sekretæren i NCF har blitt skiftet ut, og dermed
sender vi tilbudet til presidenten i NCF. Inntil videre skjer det ingenting på cricket siden. Khidash skal ha møte
med Tomas på mandag og gå gjennom hvor vi ligger ann i forhold til medlemmer. Viktig at vi holder på de 1616
aktive medlemmene våre.
5.7: Kjøp av dommer drakter, status og vedtak: Se referat fra møte nr. 4.
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5.8: Diverse:
5.8.1: Lisenser: Totalt 122 betalte lisenser til nå i forhold til ifjor som var på over 200. Lisenskontroll vil
foregå på serierunde nr. 4 den 28.11.2015.

Neste møte 08. Desember 2015 kl. 17.00 på Ekeberg.
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