
Referat fra Oslo Ishockeykrets 74. ordinære Kretsting 

Tirsdag 27. Mai kl. 18.00 – Idrettens Hus Ekeberg rom 338 

 

Tilstede: 12 representanter fra klubbene; Grüner (3), Hasle/Løren (3), Aker (1), Gamle Oslo(1) 

Rosenhoff (1) Manglerud Star (1), Per Anders Vold fra Norges Ishockeyforbund, Ingar Lae fra Oslo 

Idrettskrets, samt styret i Oslo Ishockeykrets. 

 

Sak 1: Åpning 

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

styremedlemmene velkommen til det 74. Kretsting. 

 

Sak 2: Valg av dirigent og sekretær 

Styret foreslo Terje Kalleberg som dirigent og Margaret Aaram som sekretær. Ingen innvendinger. 

Hilsen fra Norges Ishockeyforbund:  

Per Anders Vold (vara i NIHF’s styre), fremførte hilsen fra Norges Ishockeyforbund.  

Økonomi: God kontroll og ok økonomi i NIHF 

Ser at klubbene sliter med sin økonomiske kontroll, har et ønske om å bidra til at dette blir bedre. 

Isbjørnprosjektet: Nytt prosjekt på gang, styres sentralt men gjennomføres regionalt. 

Omdømme: Har grunn til å tro at omdømme ikke er så bra som det burde være, sportslig er 

resultatene ok, men for mange saker i media rundt økonomiske problemer, poengtrekk, stygge 

taklinger og usportslig opptreden. Her må vi gjøre jobben sammen, forbund og klubbene. 

Hilsen fra Oslo Idrettskrets: 

Ingar Lae fremførte en hilsen fra Oslo Idrettskrets sitt styre, fornøyd med sportslige resultater i A-VM. 

Jobber for å bidra til bedre forhold for isidrettene i Oslo, lengre åpningstider og flere ishaller. 

 

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 2013/2014. 

 

 



Sak 6: Beretninger for sesongen 2013/2014 

Beretninger godkjent. 

Isfordeler Bjørn Fausa redegjorde for isfordeling i Oslo, system, utfordringer og muligheter. 

 

Sak 7: Innkomne forslag 

7.1 Oppdatering av OIHK’s lover 

OIHK’s lovverk er nå oppdatert til Norges Idrettsforbunds standard uten forføyninger og tillegg. 

Styret ber om at loven vedtas og oversendes godkjennelse hos Norges Idrettsforbund. 

Enstemmig vedtatt. 

Det er ikke for øvrig ikke meldt inn noen forslag til Kretstinget. 

 

Sak 8: Fastsettelse av kontingent: 

Kretsens inntekter er fortsatt synkende, og kretsstyret ser derfor behovet for en ny modell for 

beregning av kontingent, og kretsstyret foreslår derfor en kontingent hvor det i tillegg til klubb-

kontingent innføres en lag-avgift hvor man betaler per lag påmeldt i seriespill (NIHF og OIHK). 

Sesongen 2014/2015: 

Grunnkontingent: 

Klubber som har lag i GET-ligaen  kr. 9 000,- per klubb 

Breddeklubber som ikke har lag i GET-ligaen kr. 3 000,- per klubb 

(p.t. VIF bredde, H/L, Grüner, M/S bredde, Jordal, Furuset) 

Øvrige klubber     kr. 2 000,- per klubb 

Grunnkontingenten har forfall i juni. 

Lag-avgift: 

Lag påmeldt i seriespill (NIHF og OIHK)  kr. 1 000,- per lag 

Lag-avgift har forfall i oktober. 

Kretsstyrets forslag til kontingent/lagavgift ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9: Regnskap 2013 og budsjett 2015: 

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr. 20 980,21 mot et budsjettert underskudd på  

kr. 10 000,- 

Revisors beretning for 2013 ble opplest og godkjent. Ingen spørsmål. 

Budsjettet for 2014 viser et underskudd på kr. 29 500,- 

Godkjent. 



Sak 10: Valg 

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

2014/2015 ser slik ut: 

Valgkomiteen har bestått av: 

Terje Kalleberg (Hasle/Løren) 

Magnus Evensen (Hasle/Løren) 

Jørgen Darre (Aker Ishockeyklubb) 

 

Leder:   Terje Næsgård   VIF  gjenvalg for to år  

Styremedlemmer: Inger Marie Fusdahl  Hasle/Løren ikke på valg  

Margaret Aaram  Grüner  ikke på valg 

   Jarle Hilton   Jordal  ikke på valg 

   Kjetil Evensen   Furuset  ikke på valg 

   Bjørn Fausa   VIF Bredde gjenvalgt for to år 

   Robert Hallin   Jordal   gjenvalgt for to år 

      

Varamedlemmer: Rikke Tautra   VIF  ikke på valg 

     Morten Rognaldsen  Kjelkehockey gjenvalgt for to år 

 

Valgkomite:  Terje Kalleberg   Hasle/Løren gjenvalg 

Magnus Evensen  Hasle/Løren gjenvalg 

   Jørgen Darre   Aker   gjenvalg 

 

Sak 11: Avslutning 

Terje Næsgård takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 

 

Møtet hevet kl. 18.45 


