Referat fra Oslo Ishockeykrets 68. ordinære Ting
Torsdag 29. mai 2008, kl. 18.00
på Ekeberg, rom 338
Sak 1: Åpning
Leder i OIHK, Terje Næsgård ønsket de fremmøtte representanter fra klubbene, fra
Norges Ishockeyforbund og styremedlemmene velkommen til det 68. Kretsting.
Sak 2: Valg av dirigent og sekretær
Styret foreslo nestleder Jarle Hilton som dirigent, og styremedlem Margaret Aaram
som sekretær. Ingen innvendinger.
Sak 3: Godkjenning av Tinget
Ingen innvendinger. Det ble dog stilt spørsmål vedr. hvordan man kommer frem til
antall representanter på Kretstinget – brukes antall lisenser eller antall medlemmer
(og hvor kommer i så fall dette antallet fra?) Dette vil være mer oversiktlig i forkant av
neste års Kretsting, og kretsens styre vil tilstrebe at det er hver klubbs medlemsantall
som skal ligge til grunn for antall representanter.
Sak 4: Godkjenning av den oppsatte saksliste
Ingen innvendinger
Sak 5: Æresbevisninger, diplomer og merker
OIHK har gitt Oslo Ishockeykrets gull-pins til Arvid Austad, Oppsal Ishockeyklubb.
Sak 5B: Hilsen fra Norges Ishockeyforbund v/Ole Jacob Libæk

Ole Jacob Libæk informerte om at NIHF har 75-års-jubileum 18. september 2009, og
at man i den forbindelse søker å arrangere VM i kjelkehockey.
Libæk oppfordret til å gi kjelkehockey og damer levelige vilkår på treningsarenaene,
slik at begge disse kan vokse frem og utvikle seg.
Det ble kommentert fra isfordeler på Jordal at presset på istid i Oslo er enormt, og at
det som kan avhjelpe situasjonen er flere ishaller i Oslo.
Samtidig gratulerte Kretstingets delegater NIHF med kvartfinaleplassen i VM.
6. BERETNINGER SESONGEN 2007/2008
Beretningene ble godkjent.
Sak 7: Innkomne forslag
Det er ikke meldt inn noen forslag til Kretstinget.
Sak 8:Fastsettelse av kontingent
Kretsstyrets forslag til kretskontingent for sesongen 2008/2009 ble enstemmig
vedtatt:
Klubber med lag i Eliteserien
Klubber uten lag i Eliteserien

Kr 5 000,-.
Kr 2 000,-

Sak 9:Godkjenning av regnskap/budsjett

Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.
Revisjonsberetningen ble lest opp.
Det ble stilt spørsmål vedr. hvorfor kretsen sitter på alle disse pengene, og at man
savner en policy på hvordan pengene skal brukes.
Svar fra kretsen viser til usikkerheten rundt kretsens inntekter, og at man derfor har
vært forsiktig med pengebruken de siste årene.
Sak 10: Valg
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og styrets sammensetning for
2008/2009 ser slik ut:
Leder:
Terje Næsgård
VIF
valgt for 2 år
Styremedlemmer: Margaret Aaram
Jarle Hilton
Terje Kalleberg
Trond Erik Larsen
Thor Erik Kleppe
Inger Marie Fusdahl

Forward
Jordal
Hasle/Løren
Grüner
Kjelkehockey
Hasle/Løren

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

Varamedlemmer:

Johnny Gran
Per Arne Salo

Furuset
M/S

valgt for 2 år
valgt for 1 år

Valgkomitè:

Gro Rand (H/L)
Robert Ditlev Johansen (M/S)
Bjørn Fausa (VIF bredde)

Sak 11: Avslutning
Agnethe Danielsen fikk gave som takk for innsatsen i styret. Terje Næsgård takket for
fremmøtet, og ønsket alle vel hjem.
Møtet hevet ca. 19.15.

