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Tilstede: 9 representanter fra klubbene (Forward (1), Grüner (2), Hasle/Løren (1), Furuset(2),  

Vålerenga bredde (1) Manglerud Star (2)), Ingar Lae fra Oslo Idrettskrets, Terje Kalleberg fra 

valgkomiteen og følgende fra styret i Oslo Ishockeykrets; Terje Næsgård, Morten Rognaldsen, Inger 

Marie Fusdahl, Bjørn Fausa og Margaret Aaram. 

 

Sak 1: Åpning 

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

styremedlemmene velkommen til det 75. Kretsting. 

 

Sak 2: Valg av dirigent og sekretær 

Styret foreslo Terje Kalleberg som dirigent og 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 2014/2015. 

Ingar Lae overbrakte hilsen fra Oslo Idrettskrets. 

 

Sak 6: Beretninger for sesongen 2014/2015 

Beretninger godkjent. 

 

Sak 7: Innkomne forslag 

7.1. Oppdatering av OIHK’s lover: 

Ved forrige Kretsting ble ikke antall representanter lagt inn ved godkjennelse av den nye loven. 



Kretsstyret fremlegger derfor følgende endring av paragraf 14 Representasjon på særkretstinget, 

som kommer i tillegg til eksisterende lovtekst: 

Paragraf 14 Representasjon på særkretstinget 

(1) På kretstinget møter med stemmerett: 

a) Særkretsens styre 

b) Representasjon fra idrettslagene etter følgende skala: 

    - Kretsstyret 

              - Reprentasjon fra lagene etter følgende skala: 

- t.o.m. 50 medlemmer pr. 1. januar i inneværende år………………. 1 representant 

- 51 – 100 medlemmer pr. 1. januar i inneværende år……………….. 2 representanter 

- 101 eller flere medlemmer pr. 1. januar i inneværende år……….. 3 representanter 

som er det høyeste antall representanter et lag kan ha. 

 

Representanter til kretstinget må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller 

medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste. 

Listen over representanter, inkludert vararepresentanter sendes/leveres kretsstyret senest en uke 

før tinget holdes. Klubbene som ikke har ordnet opp i sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, 

har ikke tale- og stemmerett på kretstinget. 

 

(2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret 

fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer 

c) Valgkomiteens medlemmer 

d) Revisorer 

(3) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av særkretstinget etter målbare kriterier. 

(4) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt 

særkretsen senest en uke før tinget. 

(5) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 8: Fastsettelse av kontingent: 

Kretsen foreslår å holde kontingenten på samme nivå som i fjor: 

Sesongen 2015/2016: 

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 vedtatt mot en stemme. 

 

Sak 9: Regnskap 2014 og budsjett 2016: 

Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr. 76 857,28 mot et budsjettert underskudd på  

kr. 47 000,- 

 

Revisors beretning for 2014 ble opplest og vedtatt. 

Budsjettet for 2016 viser et årsresultat på kr. 0,- 

Godkjent. 

 

Sak 10: Valg 

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

2015/2016 ser slik ut: 

 

Leder:   Terje Næsgård   VIF  ikke på valg 

Styremedlemmer: Inger Marie Fusdahl  Hasle/Løren gjenvalg for to år 

Margaret Aaram  Grüner  gjenvalg for to år 

   Jarle Hilton   Jordal  gjenvalg for to år  

   Ingeborg Isaksen  Furuset  ny - valgt for to år 

   Bjørn Fausa   VIF Bredde ikke på valg 

   Robert Hallin   Jordal   ikke på valg 

      

Varamedlemmer: Gro Rand    Hasle/Løren ny - valgt for to år 



     Morten Rognaldsen  Hasle/Løren ikke på valg 

 

 

Valgkomite:  Magnus Evensen  Hasle/Løren 

   Jørgen Darre   Aker  

   Ulf Stubberud   Grüner Ishockey 

 

Sak 11: Avslutning 

Terje Næsgård takket Terje Kalleberg for lang og tro tjeneste, takket for fremmøtet og ønsket alle vel 

hjem. 

 

Møtet hevet kl. 18.35 

 

 

 

 


