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Referat styremøte 11 – 2015/16  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Torsdag 19. MAI 2016 kl. 17.00 Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Singh, Khuram Shehzad og Sukhwant Gill 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Ikke tilstede: Mohammad Shabbir, Zuhaib Malik og Davinder Singh 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

11.1: Godkjenning av referatet fra forrige møte: Godkjent 

11.2: Nytt fra forbundet: Jaswinder informerte om forbundsseminaret som holdes i Berlin i Juni. Der deltar 

Jaswinder og Khidash på vegne av hockeyseksjonen. Jaswinder informerte om at han prøver å få Natasha til å 

holde et 30 minutters foredrag under seminaret. Jaswinder informerte også om at NBF har enstemmig vedtatt at 

det skal være åpenhet i forbundet. 

11.3: Årsmøte 2016: Seksjonen diskuterte årsberetningen og budsjettet. Jaswinder og Khidash ser gjennom alt 

som mangler og gjør det ferdig og sender alle papirene til klubbene innen fristen som er onsdag 25.05.2016. 

Seksjonen diskuterte de forslag som har kommet inn av seksjonens medlemmer. 

11.4: Dommerkurs mandag 23.05.2016: Seksjonen bestemte seg for å gi ansvaret for kurset til Khuram og 

Khidash ettersom Shabbir ikke var tilstede på møte. Khuram og Khidash jobber sammen om kurset. 

11.5: U21 landslaget: Khuram fortalte at han har ordnet en dugnad for U21 gutta via Luga lørdag den 28. mai 

2016. Her trenger han 10 personer over 18 år. Det blir obligatorisk for alle seksjonens medlemmer å stille opp, og 

resterende dekkes av U21 gutta som er over 18 år. Vi får betalt 100,- pr time pr. person. Disse pengene brukes til 

kjøp av materiell bekledning for U21 landslaget. Gjør vi en bra jobb så kan det hende vi får enda en dugnad som 

er i september som vil gi mer penger i U21 kassa. Khuram bestiller via Luga 20 pique t-skjorter til U21 landslaget.  
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Neste møte er ikke bestemt 
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