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Sak 1: Åpning av tinget
Leder i OIHK, Terje Næsgård, ønsket de fremmøtte representanter fra klubbene,
Norges Ishockeyforbund og Kretsens styremedlemmer velkommen til tinget.
Sak 2: Godkjenning av tinget
Ingen innvendinger
Sak 3: Godkjenning av den oppsatte saksliste
VIF-saken:
Tor Helge Eikeland (VIF Bredde) ba om ordet, og henstilte Tinget om å ikke følge
styrets innstilling.
Han redegjorde videre for VIF’s syn på saken. VIF mener at så lenge saken er under
behandling i rettsvesenet, skal ikke klubben straffes på denne måten. Videre mener de
at det er urimelig at VIF Bredde også rammes.
Terje Kalleberg redegjorde for Styrets vinkling av saken, og Frank Holstad bad om
ordet for å belyse hendelsesforløpet fra sakens begynnelse, og hvorfor det fortsatt er
usikkerhet om også VIF Bredde skylder kretsen penger.
Det ble foreslått at man kunne stemme over om VIF Bredde likevel kunne beholde sin
stemme- og talerett, men da forslag skal være kretsen ihende senest 1 uke før tinget,
må avstemningen stå om hvorvidt man ønsker styrets innstilling eller ikke.
Det ble deretter stemt over om VIF Elite og VIF Bredde skal ha stemme- og talerett på
årets kretsting, og styrets innstilling ble vedtatt mot to stemmer.
VIF’s representanter valgte deretter å forlate møtet.
Sak 4: Valg av dirigent og sekretær
Dirigent Terje Næsgård
Sekretær Margaret Aaram
Sak 5: Æresbevisninger, diplomer og merker
OIHK har ikke foretatt noen form for utdeling av Æresbevisninger el.l. i løpet av
sesongen 2006/2007
Ishockeypresident Bjørn Ruud bad om ordet, og gjorde opp en status på hvor norsk
ishockey står etter A-VM.
De viktigste utfordringene NIHF jobber med, er økonomi (bortfall av
automatinntekter), rekruttering og holdningsarbeid.
Det trengs flere anlegg i Oslo, og foreslo derfor at OIHK burde ha en egen
anleggskomitè.
Han ønsket oss videre lykke til med tinget.
Sak 6: Beretninger
Beretningene ble godkjent.
Sak 7: Innkomne forslag
Det er ikke meldt inn noen forslag til Kretstinget.

Sak 8: Fastsettelse av kontingent
Kretsens forslag til kretskontingent for sesongen 2007/2008 ble enstemmig vedtatt
o Klubber med lag i GET-serien kr 5 000,o Klubber uten lag i GET-serien kr 2 000,Sak 9: Godkjenning av regnskap/budsjett
Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.
Revisjonsberetningen ble lest opp.
Sak 10: Valg
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og styrets sammensetning for
2007/2008 ser slik ut:
Leder:
Terje Næsgård
VIF
ikke på valg
Styremedlemmer:

Margaret Aaram
Jarle Hilton
Terje Kalleberg
Trond Erik Larsen
Agnethe Danielsen
Inger Marie Fusdahl

Forward
Jordal
Hasle/Løren
Grüner
VIF
Hasle/Løren

valgt for 2 år
valgt for 2 år
ikke på valg
valgt for 2 år
ikke på valg
valgt for 2 år

Varamedlemmer:

Thor Erik Kleppe
Anita Bovoll

Kjelkehockey
Furuset

ikke på valg
valgt for 2 år

Valgkomitè:

Frank Holstad
Gro Rand
Erik Lund

Sak 11: Avslutning
Terje Næsgård informerte avslutningsvis om at Furuset Forum vil tidligst åpne 1.
september og senest 15. september. Det vil få konsekvenser for isfordelingen frem til
hallen åpnes, da Furusets lag må få istid i andre haller.
Det ble fremmet forslag fra salen om at kretsen bør jobbe med følgende saker
kommende sesong:
- Dommerkomitè
- Anleggskomitè
- Langtidsplan
Leder Terje Næsgård takket for fremmøte, og ønsket alle vel hjem.
Møtet hevet kl. 19.15

