Referat fra Oslo Ishockeykrets 69. ordinære Ting
Tirsdag 26. mai kl. 18.00 – Idrettens hus Ekeberg rom 338
Tilstede: 12 representanter fra 7 klubber: Aker (1), Hasle/Løren (1), Forward (2), Grüner (3),
Furuset (2), Vålerenga bredde (2), Vålerenga Elite (1).
Fra Norges Ishockeyforbund: Bjørn Mathisrud, Oslo Ishockeykrets’ styre.
Sak 1: Åpning
Leder i Oslo Ishockeykrets, Terje Næsgård, ønsket de fremmøtte representanter fra klubbene,
fra Norges Ishockeyforbund og styremedlemmene velkommen til det 69. Kretsting.
Sak 2: Valg av dirigent og sekretær
Styret foreslo nestleder Terje Kalleberg som dirigent og styremedlem Margaret Aaram som
sekretær. Ingen innvendinger.
Sak 3: Godkjenning av Tinget
Ingen innvendinger
Sak 4: Godkjenning av den oppsatte saksliste
Ingen innvendinger
Sak 5: Æresbevisninger, diplomer og merker
Det har ikke blitt utdelt noen æresbevisninger, diplomer eller merker i sesongen 2008/2009.
Sak 5B: Norges Ishockeyforbund v/Bjørn Mathisrud
Bjørn Mathisrud ga de fremmøtte en statusrapport fra NIHF, men startet med litt historikk:
Etter at det nye styret var på plass for snart to år siden, var organisasjonen preget av splittelse,
og det var en del uro i første del av denne styreperioden.
I tillegg har som kjent NIHF en anstrengt økonomi, som ikke har gjort jobben lettere.
NIHF har pr. i dag 7 årsverk.
Status p.t. er at det er harmoni i organsisasjonen:
- ny avtale med Elite + 1. div.
- godt samarbeid NIHF og klubbene
- nøkkelpersoner engasjert rundt landslagene
- ny avtale med dommerne
- sportslig går det bra – mange lag i A-puljene
- økonomisk:
o ny avtale med Elite-hockey
o avsluttet avtale med et markedsføringsselskap – inngått avtale med ny
samarbeidspartner
o nye avtaler med Norsk Tipping, GET og andre sponsorer
o på plussiden for første gang på lenge
- administrasjonen er styrket med 2 personer
- 6 nye ishaller kommer
- Det er laget en plan for norsk kvinnehockey
- Etablert et rekrutteringsutvalg etter Stavangermodellen
- Etablert en medisinsk komite
Utfordringer:
- flere ishaller

-

flere spillere
flere ledere
rekruttering

Sak 6: Beretninger for sesongen 2008/2009
Beretningene ble godkjent.
Under beretning om isfordeling ble det stilt spørsmål fra 2 klubber vedr. om det er mulig å
gjøre noe med halltilhørigheten og lange åpningstider/sene treningstider på Jordal.
Sak 7: Innkomne forslag
Det er ikke meldt inn noen forslag til Kretstinget.
Sak 8: Fastsettelse av kontingent:
Kretsstyrets forslag til kontingent for de to neste sesongene ble enstemmig vedtatt:
Sesongen 2009/2010:
Klubber som ikke har lag i GET-ligaen
Klubber som har lag i GET-ligaen

kr. 2 000,- pr. klubb
kr. 5 000,- pr. klubb

Sesongen 2010/2011:
Klubber som ikke har lag i GET-ligaen
Klubber som har lag i GET-ligaen

kr. 2 000,- pr. klubb
kr. 5 000,- pr. klubb

Sak 9: Godkjenning av regnskap/budsjett
Revisjonsberetningen ble lest opp.
Med bakgrunn i at OIHK nå må gå over til å følge kalenderåret som regnskapsår, ble det
fremlagt budsjetter for både perioden 01.05.09 – 31.12.09 og perioden 01.01.2010 –
31.12.2010.
Regnskap og budsjetter ble godkjent, men det ble påpekt at det finnes en summeringsfeil i
budsjettet 01.01.2010 til 31.12.2010. Driftsresultatet blir her kr. + 13 000,- (ikke kr. –
25 000,- som budsjettet viser). Årsresultatet på kr. 38 000,- er likevel riktig.
Sak 10: Valg
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og styrets sammensetning for sesongen
2009/2010 ser slik ut:
Leder:

Terje Næsgård

VIF

ikke på valg

Styremedlemmer:

Inger Marie Fusdahl
Terje Kalleberg
Thor-Erik Kleppe
Margaret Aaram
Jarle Hilton
Ulf Stubberud

Hasle/Løren
Hasle/Løren
Kjelkehockey
Forward
Jordal
Grüner

valgt for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år – ny

Varamedlemmer:

Trond Joakimsen
Trond Erik Larsen

VIF
Grüner

valgt for 1 år – ny
valgt for 2 år

Valgkomite:

Gro Rand
Bjørn Fausa
Robert Ditlev Johansen

Hasle/Løren
VIF bredde
Manglerud/Star

Sak 11: Handlingsplan jente-/kvinnehockey
Etter ønske fra Norges Ishockeyforbund presenterte Jarle Hilton handlingsplanen som er
iverksatt for jente-/kvinnehockey.
NIHF ønsker å øke tilbudet til jenter, og ønsker et samarbeid med kretser/klubber om å få til
dette. De har derfor laget en egen rekrutteringspakke som klubber kan bruke dersom de
ønsker å gå i gang med rekruttering av jenter. Det ble kjørt ”pilot” på pakken hos Kråkene i
Moss, dette var svært vellykket.
Prosjektet har en egen prosjektleder; Kari Berg Rogstad, som kan kontaktes dersom klubben
ønsker å gjennomføre en Jentehockeydag.
Eventuelt:
Oslo Ishockeykrets ønsket å informere om følgende under eventuelt:
a)
Oslo Ishockeykrets har etter møte med Oslo Kommune påvirket kommunen til å endre sitt
første forslag til når de forskjellige hallene skulle åpne høsten 2009. Dette medfører følgende
åpningsuker:
- Jordal Amfi
åpner uke 33
- Ungdomshallen
åpner uke 34
- Manglerud ishall
åpner uke 34
- Grünerhallen
åpner uke 38
- Hasle/Løren ishall åpner uke 38
Dette er i sum 7-8 uker mer enn i kommunens opprinnelige forslag.
Robert Gausen fra Oslo Idrettskrets og Bjørn Fausa vil holde kontakten mot kommunen.
b)
Det jobbes for at OIHK skal ha en stand på Ekebergsletta under Norway Cup.
Planen er å sette opp en plastbane sentralt på sletta, og ha skøyter etc. til utlån.
Målet med dette er rekruttering av spillere, det vil deles ut en felles flyer hvor man kan få
informasjon vedr. klubber og hockeyskoler.
Eget brev om dette kommer.
Sak 12: Avslutning
Terje Næsgård takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet hevet kl. 19.30.

