
Referat fra Oslo Ishockeykrets 71. ordinære Kretsting 

Torsdag 26. Mai kl. 18.00 – Idrettens Hus Ekeberg rom 338 

 

Tilstede: 5 representanter fra klubber; Forward (1), Grüner (1), Vålerenga bredde (1), Rosenhoff 

(1), Aker (1). 

Oslo Ishockeykrets’ styre, og fra Norges Ishockeyforbund, Bjørn Mathisrud. 

 

Sak 1: Åpning 

Leder i Oslo Ishockeykrets, Terje Næsgård, ønsket de fremmøtte representanter fra klubbene, fra 

Norges Ishockeyforbund og styremedlemmene velkommen til det 71. Kretsting. 

Under åpningen ga leder ordet til Norges Ishockeyforbund sin representant, Bjørn Mathisrud. 

Mathisrud fortalte at Norges Ishockeyforbund fortsatt har stram økonomi, men at utviklingen er 

positiv. Det er 89 ishockeyklubber i Norge og ca. 11 100 medlemmer hvorav ca. 6 000 er 

lisensberettiget. 

Forbundet har p.t. 7 heltidsansatte men ønsker en heltidsstilling til. 

Regnskapet for 2010 viser et overskudd i på kr. 2,7 millioner kroner. Totalt budsjett er ca. 25 

millioner kroner, hvorav ca. 18 millioner kroner går direkte til aktiviteter. Sponsorinntekter er ca. 6 

millioner. 

Mathisrud fortsatte med å takke alle som jobber for nye anlegg i Osloområdet. Det har også vært noe 

fokus på dette i media. Isbjørn Arena ønsker et møte med Oslo Ishockeykrets om hallsituasjonen i 

Oslo. 

Sportslige resultater: 

A – menn: 6 plass i årets VM – veldig bra innsats av en flott gjeng uten nykker. Fantastisk resultat til 

tross for at flere sentrale spillere manglet. Dette medførte også god mediedekning. 

Kvinner: Stor fremgang – tapte finalen i årets VM – 1. divisjon 

U 18 –jenter: 4. plass i  VM - 1. Divisjon  
U 18 – gutter: A-VM i Tyskland, kun en seier mot Slovakia, rykker ned til B-puljen 
U 20 – gutter: A-VM i USA, kun en seier mot Tyskland, rykker ned til B-puljen 
Kjelkehockey: 3. Plass i EM. Det søkes om VM 2012 på Hamar 
 

Mathisrud avsluttet med å minne om at det er i klubbene jobben gjøres, og at det er en gylden 

anledning til å bruke det flotte resultatet fra årets A-VM til å jobbe med det de fleste klubber sliter 

med; rekruttering. 

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 2010/2011. 

Sak 6: Beretninger for sesongen 2010/2011 

Beretninger godkjent. 

Kommentarer til beretning isfordeling: 

Aker kommenterte at kommunikasjonen rundt isfordelingsmøtet som skulle vært avholdt med 

klubbene var mangelfull. Bjørn Fausa foreslår at det sjekkes ut om det er interessant med et møte 

mellom klubbene og alle hallene i Oslo. 

Forward kommenterte en situasjon oppstått på Jordal, hvor et annet lag hadde blitt sendt på banen i 

Ungdomshallen for å trene sammen med Forward uten forvarsel da en GET-kamp måtte avgjøres på 

Sudden Death på Jordal Amfi. Det ble etterspurt en prinsipiell avgjørelse rundt dette. Saken tas opp 

på første styremøte etter Kretstinget. 

Kommentar fra Aker: De mener det er feil at de bare skal få tildelt fredagskvelder og søndag 

formiddag selv om de er et fjerdedivisjonslag. 

Sak 7: Innkomne forslag 

Det er ikke meldt inn noen forslag til Kretstinget. 

Sak 8: Fastsettelse av kontingent: 

Kretsstyrets forslag til kontingent ble enstemmig vedtatt: 

Sesongen 2011/2012: 

Klubber som ikke har lag i GET-ligaen  kr. 2 000,- pr. klubb 

Klubber som har lag i GET-ligaen  kr. 5 000,- pr. klubb 

På grunn av reduserte inntekter vil styret i Oslo Ishockeykrets vurdere innføring av en ny prismodell i 

forbindelse med budsjettet til regnskapsåret 2013 (sesongen 2012/2013). 

Ønsket er for eksempel å tilpasse Kretskontingenten i forhold til tildelte treningstimer/antall 

påmeldte lag. 

Sak 9: Regnskap 2010 og budsjett 2012 

Regnskapet for 2010 viser et overskudd på kr. 47 631,84. 

Revisors beretning for 2010 ble opplest og vedtatt. 



Budsjettet for 2012 viser et underskudd på kr. 9 500,- 

Godkjent. 

Det ble stilt spørsmål vedr. Kretsens Bingo-inntekter. Tidligere har Kretsen hatt 3 bingo-lisenser, 

mens vi fra 1. Januar 2011 har rett til kun en bingo-lisens. Terje redegjorde for kretsens 

inntektsmuligheter. 

Sak 10: Valg 

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig valgt, og styrets sammensetning for sesongen 

2011/2012 ser slik ut: 

 

Leder:   Terje Næsgård   VIF  ikke på valg 
 
Styremedlemmer: Inger Marie Fusdahl  Hasle/Løren gjenvalgt for 2 år 
   Terje Kalleberg   Hasle/Løren ikke på valg 
   Trond Joakimsen  VIF  ikke på valg 

Margaret Aaram  Grüner  gjenvalgt for 2 år 
   Jarle Hilton   Jordal  gjenvalgt for 2 år 
   Kaja Reinhardtsen  Furuset  ny – valgt for 2 år 
      
Varamedlemmer: Pål Svendsen   Hasle/Løren ny – valgt for 2 år 
   Thor-Erik Kleppe  Kjelkehockey gjenvalgt for 2 år 
 
Valgkomite:  Gro Rand   Hasle/Løren 
   Bjørn Fausa   VIF bredde 
   Jørgen Darre   Aker  
 
Sak 11: Avslutning 

Terje Næsgård takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 

Møtet hevet kl. 19.00 

 

 

 

 

 


