OSLO ISHOCKEYKRETS
74. ORDINÆRE
TING

TIRSDAG
27. MAI 2014
KL. 18.00
IDRETTENS HUS – EKEBERG
Rom 338 Bislett
Beretning – Dokumenter

SAKSLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ÅPNING
VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR
GODKJENNING AV TINGET
GODKJENNING AV DEN OPPSATTE SAKSLISTE
ÆRESBEVISNINGER, DIPLOMER OG MERKER
BERETNINGER SESONGEN 2013 / 2014
INNKOMNE FORSLAG
FASTSETTELSE AV KONTINGENT
REGNSKAP - BUDSJETT
- Regnskap 2013
- Revisjonsberetning 2013
- Budsjett 2015
10. VALG
11. AVSLUTNING
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1. ÅPNING
2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR
3. GODKJENNING AV TINGET
4. GODKJENNING AV DEN OPPSATTE SAKSLISTE
5. ÆRESBEVISNINGER, DIPLOMER OG MERKER
Oslo Ishockeykrets har i løpet av sesongen 2013/2014 ikke delt ut noen æresbevisninger,
diplomer eller merker.

6. BERETNINGER SESONGEN 2013/2014
Styrets sammensetning
Oslo Ishockeykrets har hatt følgende styresammensetning i sesongen 2013/2014.
Verv

Navn

Klubb

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Terje Næsgård
Inger Marie Fusdahl
Jarle Hilton
Margaret Aaram
Bjørn Fausa
Kjetil Østreng Evensen
Robert Hallin
Rikke Tautra
Morten Rognaldsen

Vålerenga Ishockeyklubb Bredde
Hasle Løren Ishockeyklubb
Jordal Ishockeyklubb
Grüner Ishockeyklubb
Vålerenga Ishockeyklubb Bredde
Furuset Ishockeyklubb
Dommer
Vålerenga Ishockeyklubb Bredde
Manglerud Ishockeyklubb

*) Varamedlem Thor Erik Kleppe trakk seg fra sitt verv pga. sykdom.

Valgkomite




Terje Kalleberg (Hasle Løren Ishockeyklubb)
Jørgen Darre (Aker Ishockeyklubb)
Magnus Evensen (Hasle Løren Ishockeyklubb)
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Komiteansvarlige
Økonomi
Sekretær
Kretslag
Dame-hockey
Isfordeling
MP-serien
Kjelkehockey
Dommer-ansvarlig

Terje Næsgård
Margaret Aaram
Terje Næsgård
Jarle Hilton / Margaret Aaram
Bjørn Fausa / Terje Næsgård
Jarle Hilton / Inger Marie Fusdahl
Jarle Hilton
Robert Hallin

Klubboversikt
Følgende klubber er registrerte i Oslo Ishockeykrets:
Aker Ishockeyklubb
Forward SPK - Ishockey
Furuset Ishockey IF
Gamle Oslo Ishockeyklubb
Grüner Ishockey IL
Hasle-Løren IL - Ishockey
Jordal Ishockeyklubb
Manglerud Star Ishockey
Manglerud Star Ishockey, Elite

Bøler Ishockeyklubb
Mølla Hockey Klubb
Oppsal IF – Ishockey
Oslo Kjelkehockeyklubb
Prinsdal Ishockeyklubb
Rosenhoff Ishockey
Tjernet BK – Ishockey
Vålerenga Ishockey
Vålerenga Ishockey Elite

Økonomien
Kretsens inntekter er vesentlig redusert – sett i forhold til tidligere år.
Det er Bingo-inntektene som er redusert.
Samtidig er det avholdt Utviklingssamlinger for både U14 og U15, samt Trener1-kurs som har
medført noe økte kostnader.
OIHK har ingen sponsorinntekter.
Formålet med OIHKs egenkapital er å kunne være rustet til minimum å opprettholde dagens
aktivitetsnivå også i sesonger hvor inntektene reduseres betydelig.

Administrasjonen
OIHK har i iløpet av denne sesongen ikke hatt lønnet hjelp på kontoret. Dette medfører et
merarbeide for de enkelte styremedlemmene.
Dette går helt klart ut over den service OIHK har kunnet tilby sine medlemsklubber, samt
andre viktige organisasjoner vi vanligvis har kontakt med.

OIHKs Målvaktskurs for aldersbestemte klasser
Det har i denne perioden ikke vært arrangert målvaktskurs i regi av OIHK
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Beretning kretsserien for U9 og U10
Følgende serierunder har vært avholdt inneværende sesong:
Gruppe

Runde

Vertskap

Dato

Start

U10

Runde 1

Hasle Løren U10

02.11.2013

1030

U9

Runde 1

Hasle Løren U10

02.11.2013

1115

U10

Runde 2

VIF U10 Blå

14.12.2013

1415

U9

Runde 3

VIF U9 Blå

21.12.2013

1415

U10

Runde 4

Grüner U10 Sort

11.01.2014

1500

U9

Runde 5

Furuset U9

25.01.2014

1215

U9

Runde 6

Grüner U9

08.03.2014

1000

U10
U10

Runde 6
Runde 7

Grüner U10 Lilla
MS U10

08.03.2014
22.03.2014

1045
1245

U9

Runde 7

MS U9

22.03.2014

1330

U9
U10

Runde 8
Runde 8

VIF U9
VIF U10 Rød

05.04.2014
05.04.2014

1345
1430

Etter siste serierunde ble det delt ut premier til alle spillerne

Beretning Kretsturnering U13
Det ble ikke avholdt Kretsturnering U13 inneværende sesong. Dette skyldes manglende
interesse fra medlemsklubbene, i tillegg til at det var få U13-lag i Oslo.

Kretslagene
Trenerne har vært de samme inneværende sesong som foregående:
 Frikk Fabian Juell
 Magnus Evensen
I tillegg har både Magnus Mellby og Rikke Tautra bidratt på trenersiden.
For øvrig vises det til beretningen fra det enkelte kretslag
Beretning kretslag Jenter
Jentelaget hadde treninger på mandager i Lørenhallen denne sesongen.
Laget ble tatt ut ganske tidlig og gjorde seg klar til Jente turneringen som i år ble arranger på
Jordal og i Ungdomshallen i Oslo.
OIHK`s jenter gjennomførte en meget bra turnering, men måtte ta til takke med sølvet.
Samtidig som OIHK stilte med eget kretslag, lånte de også ut spillere til Akershus
Ishockeykrets.
Tabell
1.
2.
3.
4.

Østfold/BTV
Oslo Ishockeykrets OIHK
RO/HO
AIHK/HO (med spillere fra OIHK)
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5. NONO/S-T

Teknisk arrangør var Jordal Ishockeyklubb.
I år som i fjor leverte Jordal Ishockeyklubb en meget bra arrangement. Alt fungerte veldig
bra.

Terje Næsgård
Lagleder OIHK

Beretning Kretslag U15
Guttelaget hadde treninger på mandager i Lørenhallen denne sesongen.
Laget ble tatt ut i januar og gjorde seg klar til turneringen som i år ble arranger på Hamar.
OIHK`s gutter gjennomførte en meget bra turnering, men måtte ta til takke med sølvet.
Tabell:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Østfold (ØIHK)
Oslo Ishockeykrets OIHK
Akershus (AIHK)
Rogaland/Hordaland (ROHO)
Hedmark/Oppland (HedOpp)
Buskerud/Telemark/Vestfold (BTV)

Terje Næsgård
Lagleder OIHK

Beretning Kretslag U14
Laget hadde treninger på mandager i Lørenhallen denne sesongen. Det ble gjort forsøk på å
få delta i en dagsturnering i Åmål, men dette lyktes ikke da svenskene hadde fylt opp med
egne lag.

Terje Næsgård
Lagleder OIHK

Beretning Isfordeling sesongen 2013 / 2014
Oppsummering fra fordelingsprosess for istid sesongen 2013 / 2014
Møte i Bymiljøetaten (BYM), Hollendergata 5 . Dato: 29. mai 2013
Deltagerliste
Navn

Organisasjon

E-post

Tom Pettersen
Terje Næsgård

Akershus og Oslo Skøitekrets
Oslo Ishockeykrets

tompettersen2003@yahoo.no
leder@oihk.no
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Espen Johansen
Per Øien
Elisabeth Idland
Trond Frydenberg
Inge Ove Solberg
Karina Løwe
Robert Gausen

Oslo og Akershus Bandyregion
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo Idrettskrets

espen.johansen@idrettsforbundet.no
per.oien@bym.oslo.kommune.no
Elisabeth.idland@bym.oslo.kommune.no
trond.frydenberg@oslo.kommune.no
Inge.solberg@oslo.kommune.no
karina.lowe@bym.oslo.kommune.no
robert.gausen@nif.idrett.no

Agenda:
1. Sesonglengde
2. Åpningstider
3. Fordeling av brukstid
4. Diverse informasjon
1) Sesonglengde
BYM la frem et forslag til sesonglengde i ishallene og for isbanene som følger.
Anlegg

Åpningsdato 2013

Stenging 2014

Jordal amfi

05.aug

06.apr

Ungdomshallen

19.aug

06.apr

Manglerudhallen

9.sep

23.mar

Grunerhallen

9.sep

23.mar

Lørenhallen

9.sep

23.mar

Valle Hovin

04.nov

9.mar

Gressbanen

04.nov

9.mar

Ullern

04.nov

9.mar

Frogner

04.nov

9.mar

Bergbanen

04.nov

9.mar

Voldsløkka

30.nov

02.mar

Innspill til forslaget:

-

Idretten ønsker en uke tidligere åpning i hallene Jordal Amfi, Manglerud, Grüner og
Løren. Jordal Amfi er førsteprioritet. BYM vurderer dette.
For kunstisbanene er det ønskelig at banene er åpne for bruk den første helgen i
november.

(Kommentar: OIHK har jobbet for at det skal bli en helårsåpen ishall i Oslo og nå ser det ut til at dette blir en
realitet)

2) Åpningstider
Ishallene
Jordal Amfi / Ungdomshallen:
Mandag - Torsdag kl 16.00 - 23.00
Fredag
kl 16.00 - 21.00
Lørdag
kl 10.00 - 18.00
Søndag:
kl 10.00 - 20.00 (isen prepareres ikke før 10.30 på søndager)
Manglerud / Løren / Grüner:
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Mandag - Fredag:
Lørdag:
Søndag:

kl 16.00 - 22.15
kl 08.00 - 18.00
kl 09.00 - 20.00

Det er ingen endring i åpningstider og praksis for bruk av ishallene fra tidligere år.
Isbanene
Det reduseres på åpningstidene på Valle Hovin som følge av minimal bruk. Fredager stenger
anlegget kl 20.00. Lørdager kl 1700. Søndager kl 1600.

3) Fordeling av brukstid
Ishallene
Publikumstid
Ungdomshallen
Grünerhallen
Lørenhallen
Manglerudhallen

Lørdag
Søndag
Søndag
Lørdag

kl 12.00 – 14.00
kl 12.00 – 14.00
kl 12.00 – 14.00
kl 12.00 – 14.00

Fordeling av brukstid i ishallene mellom ishockey, kunstløp og OBIK
Oslo Ishockeykrets og Akershus, Oslo Skøytekrets og OBIK blir enige om fordelingen seg i
mellom. Kretsene viderefordeler treningstider til sine lag. Stevnegjennomføring for sesongen
2013/2014 avklares også mellom kretsene. Oslo Ishockeykrets ved Bjørn Fausa koordinerer
arbeidet. Tid utenom ordinære åpningstider kjøper OBIK fra klubbene som drifter hallene.
Brukstiden på hverdager kl 0800 – 1600 disponeres av Idrettsetaten.
Isbanene
Fordeling av brukstid på isbanene mellom bandy, skøyter og OBIK
Oslo og Akershus Bandyregion, Oslo Skøytekrets og OBIK blir enige om fordelingen.
Åpningstidene for alle anleggene ligger ute på etatens hjemmeside
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/idrett_og_fritid/skoytebaner/

4) Diverse
Organisering i BYM
Etaten er under omorganisering og det er flere nye kontaktpunkter. Per Øien er sentralt
kontaktpunkt. BYM vil lage en oversikt over kontakter på de ulike anleggene.
Valle Hovin
Det er utfordringer med lekkasjer i anlegget på Valle Hovin.
Ullernbanen
Det er prosess for kommunal overtagelse av kunstisbanen på Ullern. Banen vil kommende
sesong inngå i kommunens portefølje, og ha samme bruk som øvrige anlegg. Dette inkluderer
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publikumstid. Det skal utføres en del utbedringsarbeid for å ferdigstille anlegget. Det er ikke
ønsket at det settes opp kamper før kl 1800.
Det er spørsmål fra skøytekretsen om anlegget vil bli tilrettelagt for lengdeløp.
Helårsåpen ishall
Idretten mener at en av ishallene i Oslo burde ha is tilnærmet hele året.
Informasjon til BYM
Det er viktig at BYM får melding om planlagt bruk som har betydning for driften av
anleggene. Dette gjelder også idrettens aktiviteter som vil påvirke publikumstiden i
anleggene.
Utleie av tilfeldig ledig tid
Skøytekretsen stilte spørsmål om ishallenes rett til å ta betaling for utleie av timer som av
ulike grunner blir ledige gjennom sesongen. BYM svarer at det ikke er åpning for slik utleie
innenfor normale åpningstider. Slike tilfeller bør rapporteres til BYM.
Skryt til etaten!
Bandyregionen og skøytekretsen berømmet Bymiljøetaten for godt arbeid i forbindelse med
større arrangement i avsluttet sesong.

Oslo 29. mai 2013.
Robert Gausen, Oslo Idrettskrets

OIHKs Verdidokument
Styret har i løpet av inneværende periode ikke foretatt endringer i Verdidokumentet.
Dette dokumentet er et levende dokument og evt. justeringer taes fortløpende.
Tanken bak dokumentet er å informere om hvilke forventninger OIHK har til den enkelte
som er i tilknytning med Krets og Kretslag, se OIHKs hjemmeside (www.oihk.no)

7. INNKOMNE FORSLAG
7.1 Oppdatering av OIHKs lover
Eksisterende lov ble vedtatt den 29. september 1937 med senere endringer,
senest den 13. juni 1991.
Ifølge NIFs regelverk ser det ut til at Oslo IHK må vedta ny lov på
kretstinget og så sendes den til NIHF for godkjenning.
«Norges idrettsforbund - Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité

Eksisterende lov for OIHK:
§ 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
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Oslo Ishockeykrets ble stiftet 29.09.37 og består av de lag eller grupper av lag som er tilsluttet
Norges Ishockey-forbund og ligger innen grensene til Oslo Idrettskrets.
Gjennom Norges Ishockeyforbund er Oslo Ishockeykrets et organisasjonsleddinnen Norges
Idrettsforbund, og underlagt NIF´s og Norges Ishockeyforbunds lov og bestemmelser.
Særkretsen er den faglige myndighet under Norges Ishockeyforbund innen særkretsens grenser.
Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen.

§ 2 FORMÅL
Oslo Ishockeykrets formål er å arbeide for ishockeyidrettens utvikling innen kretsen, og fremme
samarbeidet mellom lagene, samt virke som regulerende myndighet for disse. Den skal bistå
Norges Ishockeyforbund i alle spørsmål som gjelder ishockeyidretten innen kretsen og bistå
idrettskretsen når det gjelder saker som har interesse for idretten i sin alminnelighet eller
arrangement for flere idretter innen idrettskretsen.

§ 3 INNMELDELSE
Lag tas opp i Oslo Ishockeykrets etter søknad gjennom Oslo Idrettskrets til Norges
Ishockeyforbund. Idrettskretsen sender søknaden gjennom ishockeykretsen som videresender
den til Norges Ishockeyforbund med sin uttalelse.

§ 4 ARBEIDSOPPGAVER
Oslo Ishockeykrets er den faglige myndighet under Norges Ishockeyforbund innen Oslo
Idrettskrets grenser. Når det gjelder saker som har interesse for idretten i sin alminnelighet, skal
alle henvendelser fra ishockeykretsen skje gjennom idrettskretsen.
Ishockeykretsen sender hvert år til idrettskretsen innen de fastsatte frister, beretning, regnskap
og søknader. Den skal holde instruksjons- og dommerkurs og autorisere kretsdommere.
Spesielt må Oslo Ishockeykrets:
1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet ishockey. Stimulere til samarbeid
mellom idrettslag som driver ishockey. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere
idretter.
2. Godkjenne arrangementer og arrangementsdatoer, oppnevne nødvendige dommere, og
forestå utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere i samsvar med Norges
Ishockeyforbunds planer.
3. Sørge for gjenomføring av kretsmesterskap/regionmesterskap. Stimulere til annen stevne- og
idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
4. Gi faglig bistand ved planlegging av idrettsanlegg.
5. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra
særforbund og idrettskrets.

§ 5 KONTINGENTEN
Kontingenten fastsettes av særkretstinget og betales forskuddsvis.
Lag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på
kretstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og Norges Ishockeyforbund at laget mister sitt
medlemsskap.

§ 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert
tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av
kretsens budsjett og regnskap.

§ 7 INHABILITET
For Oslo Ishockeykrets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF´s
inhabilitetsregler, jfr. NIF´s lov § 2-7.

§ 8 KRETSTINGET
Den høyeste myndighet innen Oslo Ishockeykrets er kretstinget som holdes hvert år innen
utgangen av mai måned.
Tinget innkalles av kretsstyret med minst 6 ukers varsel, direkte til lagene. Forslag som skal
behandles på tinget må være sendt til styret senest 3 uker før tinget.
Fullstendig sakliste med forslag må være utsendt senest 1 uke før tinget.
Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
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På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte
saklisten.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik
beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

§ 9 REPRESENTASJON PÅ KRETSTINGET
På kretstinget møter med stemmerett:
1. Kretsstyret.
2. Representanter fra lagene etter følgende skala:
T.o.m. 50 løste lisenser pr. 1. januar i inneværende år ................... 1 representant
51-100 løste lisenser pr. 1. januar i inneværende år ...................... 2 representanter
101 eller fler løste lisenser pr. 1. januar i inneværende år ............ 3 representanter,
som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.
Representanter til kretstinget må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller
medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.
Liste over representanter, inkludert vararepresentanter sendes/ leveres kretsstyret senest en uke
før tinget holdes. Klubber som ikke har ordnet opp i sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen,
har ikke tale- og stemmerett på kretstinget.

§ 10 LEDELSE AV KRETSTINGET
Tinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være valgt representant.

§ 11 KRETSTINGETS OPPGAVER
Kretstinget skal:
1. Godkjenne saklisten.
2. Velge dirigent og sekretær.
3. Godkjenne de frammøtte representanters fullmakter.
4. Behandle årsmeldingen.
5. Behandle kretsens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Fastsette neste års kontingent.
8. Vedta budsjett for kommende sesong.
9. Overekkelse av diverse utmerkelse, premier etc.
10. Foreta følgende valg:
a. Leder. Velges for 2 år (velges i år med partall).
b. Nestleder. Velges for 2 år (velges i år med oddetall).
c. Styremedlem. Velges for 2 år (velges i år med partall).
d. Styremedlem. Velges for 2 år (velges i år med oddetall).
e. Styremedlem. Velges for 2 år (velges i år med partall).
f. Styremedlem. Velges for 2 år (velges i år med oddetall).
g. Styremedlem (velges i år med oddetall).
h. Varamedlem 2 år (velges i år med partall).
i. Varamedlem 2 år (velges i år med oddetall).
j. 2 revisorer med varamedlem. (Velges for 1 år av gangen).
k . Valgkomite med formann og to medlemmer. (Velges for 1 år av gangen).
Ved valgene skal det så vidt mulig være kandidater/representanter for begge
kjønn.Kjønnsfordelingen i medlemsmassen skal være retningsgivende for sammensetningen.
Dette gjelder ikke i råd og utvalg som består av 3 eller færre medlemmer.
Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren med mindre
idrettstyret gir dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet eller
overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller
nestleder i idrettskrets, forbund, særkrets eller kontaktutvalg.

§ 12 STEMMEGIVNING PÅ KRETSTINGET
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Alle valg foregår skriftelig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen
innholde det antall for-skjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avtemming.
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Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall
kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stem-mene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, av-gjøres valget ved loddtrekning. Når det ved et valg skal velges flere
ved en avtemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette
gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd
dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas
så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt
som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Kretsen representeres av kretsleder og nestleder på forbundstinget.

§ 13 EKSTRAORDINÆRT KRETSTING
Ekstraordinært kretsting holdes når kretsstyret, Norges Ishockeyforbunds forbundsstyre,
Idrettstyret, idretts-kretsstyret eller 1/4 av kretsens lag sender skriftelig krav om det.
Eksatraordinært kretsting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker
som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen.

§ 14 KRETSSTYRET
Kretsstyret i Oslo Ishockeykrets er den høyeste myndighet mellom kretstingene. Fungerende
kretsleder bestemmer når styremøter skal holdes. Styremøte skal dessuten holdes når flertall av
styremedlemmene forlanger det.
Et styremøte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Alle vedtak i styret
fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør kretslederens stemme utslaget.
Styret skal:
1. Iverksette kretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå kretsens daglige administrasjon, representere denne utad og utøve dens faglige
myndighet innen kretsens grenser.
3. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap/regionmesterskap og andre konkurranser innen
kretsen. Sette opp terminliste og sende denne til overordnede idrettsmyndigheter for
godkjennelse.
4. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte tider.
5. Nedsette andre enn de i loven fastsatte utvalg når dette ansees påkrevd.
Det avgåtte kretsstyret skal innen 8 dager etter kretstinget overgi alle kretsens eiendeler til det
nye styret.

§ 15 REVISJON
Kretsens kasse og regnskap revideres uoppfordret av revisor til forskjellige tider. Revisor avgir
beretning til kretstinget og er ansvarlig for sitt arbeid.

§ 16 UTMELDELSE
Utmeldelse av Oslo Ishockeykrets skal skje i rekomandert brev til kretsstyret.

§ 17 LOVENDRING
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha
vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendring må godkjennes av Idrettstyret etter at Idrettskretsen og Norges Ishockeyforbund har
uttalt seg, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 18 OPPLØSNING
Oslo Ishockeykrets kan bare oppløses av Norges Ishockeyforbund.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens midler NIF eller formål
godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes kretsens arkiv til idrettskretsen.

Den nye loven vil få følgende lovtekst:
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
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(1) Særkretsens formål er å arbeide for ishockey idrettens utvikling innen kretsen, og å
fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Ishockey forbund i alle
spørsmål som gjelder ishockey idretten innen kretsen.
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
(1) Særkretsen er opprettet av Norges Ishockey forbund, og består av alle idrettslag innen
særkretsens grenser som er medlem av Norges Ishockey forbund.
(2) Gjennom Norges Ishockey forbund er særkretsen et organisasjonsledd innen Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
(3) Særkretsen er den faglige myndighet under Norges Ishockey forbund innen særkretsens
grenser. Særkretsens grenser fastsettes av Norges Ishockey særforbund.
(4) Særkretsen skal følge NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for
særkretsen uavhengig av hva som måtte stå i særkretsens egen lov.
(5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen.
§ 3 Oppgaver1
Særkretsen skal:
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren.
Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt
utarbeide terminliste.
d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig
virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra
særforbund og idrettskrets.
§ 4 Kontingent
(1)Kontingenten fastsettes av særkretstinget og betales forskuddsvis.
(2)Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på
særkretstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at lag, som skylder
kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap2. Reglene i NIFs lov § 10-2
gjelder tilsvarende.
II TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg
mv. i særkretsen skal det velges personer fra begge kjønn.
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges
1

Listen over særkretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva særkretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre
oppgaver også tillegges særkretsen.
2
Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.
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eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre
skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen
av kjønnsfordelingen.
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan3, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.4

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi
stemme ved fullmakt.
(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen: medlem
av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i
saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.
(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.
(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og
ekstraordinært ting i særkretsen.
(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under
særkretstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til behandling
på særkretstinget.
§7 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) Arbeidstaker i særkretsen er ikke valgbar til verv i særkretsen eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i særkretsen plikter å fratre tillitsvervet, og
gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
(2) Arbeidstaker i særkretsen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller
møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med særkretsen.
(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at særkretsen gir de ansatte rett til å utpeke et
eller flere medlemmer blant de ansatte til særkretsens styre.

3
4

Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
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(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt5 kan når det foreligger særlige forhold gi
dispensasjon.
(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.6
§ 8 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til
særkretsen
(1) Person som har en avtale med særkretsen som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av særkretsen er ikke valgbar til verv innen særkretsen eller overordnet
ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en
juridisk person med økonomiske interesse i driften av særkretsen. Begrensningen gjelder
ikke for styremedlem oppnevnt av særkretsen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv,
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt7 kan når det foreligger særlige forhold gi
dispensasjon.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.8

§ 9 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særkretsen er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b)

når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken.

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet
i særkretsen.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
5

Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
7
Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
8
Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
6
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påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til
avgjørelse.
§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særkretsen vedtaksføre når et
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling9 eller ved fjernmøte10. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.
§ 11 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta
en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse
skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av
årsberetningen.
III. ØKONOMI
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Særkretsen er regnskaps- og revisjonspliktig.
(2) Særkretser med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Øvrige særkretser skal følge regnskapsbestemmelsene i

9

For eksempel møte per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse

10
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regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge
kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3) Bankkonti skal være knyttet til særkretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
(4) For særkretser som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et budsjett som
inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
(5)For særkretser som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette
langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av
langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i
årene mellom ting. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i
resultatregnskapet.
(6) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
(7) Særkretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særkretsen kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra særkretsen og beslutning fra Idrettsstyret.
(8) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til særkretsens
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et
særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.
§ 13 Særkretstinget
(1) Særkretsens høyeste myndighet er særkretstinget som avholdes innen utgangen av mai.
(2) Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på
internett eller på annen forsvarlig måte Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner
skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må
være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige
saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke
kan behandles.
(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
§ 14 Representasjon på særkretstinget
(1)På særkretstinget møter med stemmerett:
a)
Særkretsens styre.
b)
Representanter fra idrettslagene etter følgende skala11:
11

Representasjonsskalaen kan baseres på medlemstall og/eller antall aktive medlemmer.
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(2)Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger
innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a)
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom
leder er forhindret fra å møte.
b)
Kontrollkomiteens medlemmer.
c)
Valgkomiteens medlemmer.
d)
Revisorer.
(3)Representasjon fra idrettslagene fastsettes av særkretstinget etter målbare kriterier.
(4)Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og
meldt særkretsen senest en uke før tinget.
(5)Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
§ 15 Ledelse av særkretstinget
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e)
representant(er).
§ 16 Særkretstingets oppgaver
(1)Særkretstinget skal:
a)
Godkjenne de fremmøtte representantene.
b)
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
c)
Velge dirigent(er), referent(er)12samt 2 representanter til å underskrive
protokollen.
d)
Behandle beretning.
e)
Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
f)
Behandle forslag og saker.
g)
Fastsette kontingent.
h)
Behandle budsjett for særkretsen.
i)
Foreta følgende valg13:
1. Leder og nestleder.
2. 5 styremedlemmer14 og 2 varamedlemmer.
3. 2 revisorer og 2 vararevisorer.15
4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til
å oppnevne representantene.
5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
særkretsting.
(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold
til stemmetall.
12

Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt (e) representant(er).
Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på særkretstinget. Særkretstinget kan i tillegg velge
andre tillitspersoner det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte særkrets’ egen lov.
14
Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styre medlemmene kan velges til spesifikke
oppgaver
15
Særkretser med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og
må innta følgende som ny bokstav i) i § 16: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets
regnskap.» Bokstav i) forskyves til ny bokstav j) og bokstav j) (tidligere bokstav i) punkt 3 endres til:
«Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.»
13
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§ 17 Stemmegivning på særkretstinget
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

§ 18 Ekstraordinært særkretsting
(1)Ekstraordinært særkretsting innkalles av særkretsstyret med minst 14 dagers varsel etter:
a)
Vedtak av særkretsstyret.
b)
Vedtak av særkretstinget.
c)
Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d)
Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i særkretsen.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.
(4)Ekstraordinært særkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge
innkallingen. 16
§ 19 Møter/fellesmøter
Særkretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv
arrangementsformen.
§ 20 Særkretsens styre
(1)Særkretsen ledes og forpliktes av styret som er særkretsens høyeste myndighet mellom
tingene.17

16

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig
måte, jf. NIFs lov § 2-19 (2).
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(2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
(3)Styret skal18:
a)
Iverksette særkretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
b)
Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og
utøve faglige myndighet innen særkretsens grenser.
c)
Påse at særkretsens/regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at særkretsen/regionen har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring.
d)
Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen
kretsen og utarbeide terminlister for dette.
e)
Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud.
f)
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks
for disse.
g)
Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister.
§ 21 Komiteer
(1)Særkretsen skal ha følgende faste komiteer:
a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter
er nærmere beskrevet i disse bestemmelser19.
b) Valgkomiteen velges på særkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
særkretstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen.
(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (3) f).
§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 23 Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.
§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.
§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud

17

Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen
særkretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene.
18
Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan
bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
19
Dette gjelder kun for de særkretser som har engasjert revisor, jf. § 12.
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Idrettsstyret og styret i Norges Ishockey særforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem
av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter.
Nektelse krever saklig grunn.
§ 26 Lovendring
(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2)Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
særkretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges Idrettsforbund. Godkjenningen
er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3) I forbindelse med godkjenningen kan Norges Ishockeyforbund pålegge nødvendig
endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av særkretsen selv.
§ 27 Nedlegging – Sammenslutning
(1)Særkretsen kan bare nedlegges av Norges Ishockey forbund.
(2) Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. Sammenslutning
regnes ikke som nedlegging.
(3) Ved nedlegging eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av Norges Ishockey forbund.
Styrets innstilling:
Forslaget til den nye loven vedtas. Og videresendes NIHF og NIF for endelig beslutning.

8. FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Kretsstyret vil overfor Kretstinget legge frem følgende forslag til kretskontingent for
sesongen 2014 / 2015:
Kretskontingent (besluttes av årsmøtet):
Klubber med lag i GET-serien
Breddeklubber
(VIF Bredde, H/L, Gruner, M/S, Jordal, Furuset)
Øvrige klubber

kr 9 000,Kr 3 000,kr 2 000,-

Grunnkontingenten har forfall juni.
Lag-kontingent (besluttes av Styret i OIHK):
Styret har for kommende sesong besluttet å ikke endre Lagkontingenten ut over dagens sats,
som er på kr 1000,- pr lagenhet påmeldt serien i NIHF eller OIHK. Lagkontingenten har forfall
oktober.
Kretskontingent

Klubber med lag i GET-serien

Kr 9 000,-

+ Lag-kontingent pr.
påmeldt lag i serie
(NIHF, OIHK)
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Breddeklubber (VIF Bredde, H/L, Gruner,
M/S, Jordal, Furuset)

Kr 3 000,-

Kr 1 000,-

Øvrige klubber

Kr 2 000,-

Kr 1 000,-

Faktura for Kretskontingent (forfall juni) og Lagkontingent (forfall oktober) sendes den
enkelte klubb.
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9. REGNSKAP 2013 , REVISJONSBERETNING 2013 OG BUDSJETT 2015
Regnskap 2013
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Revisjonsberetning regnskapsåret 2013
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Budsjett regnskapsåret 2015
Inntekter
Offentlige tilskudd
Kursinntekter
Årskontingent
Bingo/Lotto
Diverse inntekter
Sum Driftsinntekter

Budsjett
2015
45.000,00
20.000,00
104.000,00
85.000,00
0,00
254.000,00

Driftskostnader
Leie lokaler
Anskaffelser/utstyr
Driftsmateriell
Skøyte/Hockeyskoler/målvakt
Regnskapshonorar
Rettslig fagbistand
Annen fremmed tjeneste
Kontorrekvisita
Trykksaker
Møter, kurs
Telefon
Porto
Reisekostnader
Kretsturnering U13
Kretslag U14
Kretslag U15
Kretslag Jenter
Prosjektkostnader
Annonsekostnad
Gaver fradr.ber.
Kontingent/påmelding
Bankgebyr
Diverse kostnad
Sum Driftskostnader

0,00
5.000,00
0,00
15.000,00
1.000,00
0,00
15.000,00
0,00
500,00
70.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
293.500,00

Driftsresultat
Finansinntekter/kostnader

-39.500,00
10.000,00

Årsresultat

-29.500,00

22.000,00
5.000,00
0,00

Side nr. 25 av 28

10. VALG

10.1 Valgkomite
Styrets innstilling til valgkomite er:
 Terje Kalleberg (Hasle Løren Ishockeyklubb)
 Magnus Evensen (Hasle Løren Ishockeyklubb)
 Jørgen Darre (Aker Ishockeyklubb)

11 AVSLUTNING

Signering av protokollen for sesongen 2013/2014:

Terje Næsgård
Styreleder

Inger Marie Fusdahl
Nestleder

Jarle Hilton
Styremedlem

Margaret Aaram
Styremedlem

Bjørn Fausa
Styremedlem

Kjetil Østreng Evensen
Styremedlem

Robert Hallin
Styremedlem

Rikke Tautra
Varamedlem

Morten Rognaldsen
Varamedlem
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VEDLEGG 1

OVERSIKT OVER ANTALL MEDLEMMER
PR 31.12.2013 IHHT. IDRETTSREGISTRERINGEN
OG
ANTALL REPRESENTANTER TIL KRETSTINGET
Klubbnavn

Ant.
medlemmer
27

Ant.
representanter
1

Bøler Ishockey Klubb

26

1

Forward SPK - Ishockey

38

1

Furuset Ishockey IF

373

3

Gamle Oslo Ishockeyklubb

31

1

Grüner Ishockey IL

238

3

Hasle-Løren IL - Ishockey

240

3

Jordal Ishockeyklubb

112

3

Lambertseter Ishockeyklubb

19

1

Manglerud Star Ishockey Elite, IL

35

1

Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey

204

3

Mølla Ishockeyklubb

13

1

Oppsal IF Ishockey

29

1

Oslo Kjelkehockeyklubb

27

1

Prinsdalen Ishockeyklubb

50

2

Progress IF - Ishockey

35

1

Rosenhoff IL - Ishockey

177

3

Vålerenga Ishockey

392

3

Vålerenga Ishockey Elite

23

1

Aker Ishockeyklubb
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VEDLEGG 2

LISTE OVER REPRESENTANTER SOM VIL REPRESENTERE KLUBBEN PÅ
OIHKs KRETSTING 27.05.2014

KLUBBENS NAVN:

som representeres av:
Navn1:
Navn2:
Navn3:

Denne oversikten sendes til Oslo IshockeyKrets SENEST 1-en uke før Kretstinget.

Sendes til:
e-mail: leder@oihk.no
Postadresse: Oslo Ishockeykrets
Ekebergveien 101
1178 Oslo
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