Referat fra Oslo Ishockeykrets 70. ordinære Ting
Onsdag 26. mai kl. 18.00 – Idrettens hus Ekeberg rom 338
Tilstede: 9 representanter fra klubber: Aker (1), Hasle/Løren (3), Forward (1), Rosenhoff (1),
Oppsal (1), Vålerenga bredde (1), Jordal (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 70. Kretsting.
Sak 2: Valg av dirigent og sekretær
Styret foreslo styremedlem Thor Erik Kleppe 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 2009/2010.
Sak 5B: Norges Ishockeyforbund v/Bjørn Mathisrud
Bjørn Mathisrud startet med å takke Oslo Ishockeykrets for den innsatsen som er lagt ned i
forbindelse med hallprosjektene.
Deretter ga han de fremmøtte en statusrapport fra NIHF:
NIHF har pr. i dag 6 årsverk, men vil få et årsverk til som fylles av Torbjørn Orskaug. Han
skal ha det sportslige ansvaret for kvinner, kjelkehockey og ungdomslandslagene.
Økonomisk ser det lysere ut enn på lenge, da fjorårets regnskap viste et overskudd på 1,3 mill.
Sportslig har sesongen vært bra, med A-landslagets deltakelse i OL i Vancouver og VM i
Tyskland.
U20 hadde som målsetning å rykke opp i A-puljen, denne ble oppnådd.
Kjelkehockey fikk bronsemedalje i Paralympics.
Kvinnelandslaget har ikke hatt noen mesterskapsdeltakelse i år, men har vært på treningsleir.
KV U18 har deltatt i VM, ble nr. 5 av 6 lag.
Vi hadde en av våre kvinnelige dommerne med i OL, Aina Høve, som fikk tillit som
hoveddommer under OL-finalen. Hockeygymnas for kvinner er på trappene.
NIHF ønsker at kretsene hjelper til med målvaktssamlinger, dommerrekruttering og
spillerutvikling fra 12 år.
Utfordringer for hockey-Norge er som tidligere:
- flere ishaller
- flere spillere
- flere ledere
- rekruttering

Sak 6: Beretninger for sesongen 2009/2010
Beretningene ble godkjent.
Det ble bemerket at Aker ikke har hatt tildelt treningstid i Lørenhallen, men i Grünerhallen.
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 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
Med bakgrunn i at OIHK fra 2010 må gå over til å følge kalenderåret som regnskapsår, ble
det fremlagt regnskap for både perioden 01.05.09 – 31.12.09 og perioden 01.01.2010 –
31.12.2010 (YTD).
Budsjett for perioden 01.01.2011 – 31.12.2011 ble fremlagt.
Godkjent.
Sak 10: Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig valgt, og styrets sammensetning for
sesongen 2010/2011 ser slik ut:
Leder:

Terje Næsgård

VIF

valgt for 2 år

Styremedlemmer:

Inger Marie Fusdahl
Terje Kalleberg
Trond Joakimsen
Margaret Aaram
Jarle Hilton
Ulf Stubberud

Hasle/Løren
Hasle/Løren
VIF
Forward
Jordal
Grüner

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

Varamedlemmer:

Trond Erik Larsen
Thor-Erik Kleppe

Grüner
ikke på valg
Kjelkehockey valgt for 1 år

Valgkomite:

Gro Rand
Bjørn Fausa
Jørgen Darre

Hasle/Løren
VIF bredde
Aker

Sak 11: Avslutning
Terje Næsgård takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet hevet kl. 19.00.

