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SAKSLISTE  
 
FREDAG 
          
1600-1730 Forbundsstyremøte 
1800-2000 Kretsledermøte 
2000                    Middag 
 
LØRDAG 
0900-1000 Forbundsstyremøte – møte m/dirigentene. 
  
SAK 1  REGISTRERING AV DELTAKERE  
0900-0945 Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering.   
 
1000-1200 Temamøte: Videreutvikling av jente-/kvinnehockey i Norge – Innspill til tiltak. 
                                                   Rent særforbund/klubb/utøver. Informasjon og tiltak- 
   
1215-1300 REGISTRERING AV DELTAKERE FORTSETTER, ref. SAK 1 0900-0945. 
  Vi viser til NIHFs lov § 16, pkt. 3 hvor følgende står: 

For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling. Reisefordeling blir foretatt ved 
at klubber/kretser faktureres og tilgodehavende blir satt inn på klubbens/kretsens 
konto i etterkant av forbundstinget. 
 
Dersom det er endringer i representasjonen i forhold til den vedlagte deltakerliste 
ber vi om at nytt fullmaktsskjema undertegnet av leder sendes inn, slik at 
deltakerlisten kan rettes opp.  
   
Listen over klubber med gjeld til Norges Ishockeyforbund (sak 2) blir også 
gjennomgått sammen med fullmaktsskjema. 

 
1245-1345 Lunsj. 
 
1345-1415 Orientering om reglementsendringer. 
 
 
SAK 2A ÅPNING 
1415-1435 President Gerhard Nilsen vil åpne tinget. 
 
SAK 2B KONSTITUERING 
1435-1445 Sak 2B-1) Gjennomgang av liste over klubber med gjeld til forbundet. 
 
  Forbundsstyret foreslår med hjemmel i NIHF's lov § 6 og 

Administrasjonsreglementets § 9 følgende; 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
  (Klubbens navn) har ikke tale- eller stemmerett ved Forbundstinget 2017, og har 

heller ikke rett til å stille lag i sesongen 2017/2018. For å kunne stille lag i seriene 
skal all forfalt gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende ledd, som er påløpt 
innen 1. juni, være betalt innen 30. juni.  Forbundsstyret gis fullmakt til å følge opp 
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og fatte vedtak om anledning til å stille lag i sesongen 2017/2018. 
 
  Sak 2B-2) Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
  De framlagte fullmakter ble godkjent. Ved tingets konstituering var det xxx 

stemmeberettigede til stede. 
 
 
  Sak 2B-3) Valg av tingets funksjonærer. 
 
  Forbundsstyret foreslår: 
  Dirigenter:  xxx og Pål Giørtz 
  Referenter:  Morthen Wikstrand, Jenny Karlstad-Solberg og Marianne 

Rønningsbakk 
  Tellekorps:  4 representanter    
  Redaksjonskomité: 2 representanter 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
  Tingets funksjonærer velges som foreslått. 
 
 
SAK 3A GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
1445-1450 
 
SAK 3B HILSNINGER OG INNLEGG 
1450-1500  
 
 
SAK 3C HEDERSBEVISNINGER 
1500-1515 President Gerhard Nilsen vil på vegne av NIHF dele ut hedersbevisninger for 

sesongen 2015/2016 og 2016/2017. 
 
  
SAK 4  ÅRSBERETNINGER 
1515-1600 Årsberetningene for sesongene 2015/2016 og 2016/2017 gjennomgås.  

Dokumentene ligger her:  
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/2016-17-beretning-
forbundsstyret.pdf 
 
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/2016-2017-sesongen- 
som-gikk---beretning.pdf 
 
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/20152016-beretning-
forbundsstyret.pdf 
 
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/2015-2016-sesongen-
som-gikk---beretning.pdf 
 
     

https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/2016-17-beretning-forbundsstyret.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/2016-17-beretning-forbundsstyret.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/2016-2017-sesongen-
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/20152016-beretning-forbundsstyret.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/20152016-beretning-forbundsstyret.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/2015-2016-sesongen-som-gikk---beretning.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/5dac056aeff444cbb42e8ef3c7d73f9d/2015-2016-sesongen-som-gikk---beretning.pdf
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
  De framlagte beretninger vedtas som beretning for Norges Ishockeyforbund for 

sesongene 2015/2016 og 2016/2017 
 
1600-1615 Pause.  
 
1615-1815         Temamøte. 

- Strategiplan 2015-2019. Statusgjennomgang. Tingets innspill til tiltak. 
- Åpenhetsdebatten. Hva betyr denne for norsk ishockey? 
 

2000                   Middag 
 
Søndag 
 
SAK 5  ÅRSREGNSKAP 
0900-0930 Årsregnskapet for 2015 og 2016 gjennomgås av Visepresident Anne Danielsen 

Wood. 
   
FORSLAG TIL VEDTAK: 
  Det framlagte årsregnskap godkjennes som regnskap for Norges Ishockeyforbund 

for regnskapsåret 2015 og 2016.  
 
 
SAK 6  FORSLAG 
0930-1030 Innkomne forslag 
 
SAK 6A  Forslag fra Valgkomiteen angående representasjon på Tinget 

 Valgkomiteen har send over forslag til lovendring. Saken er behandlet av FS 2. mai 
2017. 
 

Oversendt forslag fra valgkomiteen: 
§ 16 Representasjon på særforbundstinget (4)  
 
c) Valgkomitéens medlemmer 
Erstattes med Valgkomitéens medlemmer og varamedlem 
 
Begrunnelse: 
Da unngås diskusjoner om betaling for opphold og reise ved deltagelse på Tinget. 

 
Vedtak gjort av FS 3. mai:  
Valgkomiteens forslag til lovendring oversenddes til Tinget for avgjørelse med 
positiv innstilling.  
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
  Forslag til lovendring fra valgkomiteen støttes. 
 
SAK 6B Endring av Protest og appellreglementet 

 I henhold til Protest- og appellreglementet §17 er det kun Tinget som kan foreta 
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endringer i nevnte reglement. Det kreves 2/3 flertall. Det er kommet inn flere 
forslag fra Stavanger Ishockeyklubb, som alle presenteres i vedlegg. 
 

  Dokumentet ligger som vedlegg i saken, med innstilling til hvert enkelt forslag. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
  Endringer av Protest og appellreglementet vedtas i henhold til innstilling. 
 

  SAK 6C  Endring av NIHFs lov 
 
Forslag fra Forbundsstyret. Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse på Tinget. 
 
Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov og Idrettsstyret vedtok deretter 
ny lovnorm for alle organisasjonsledd der Idrettstingets endringer i NIFs lov er 
innarbeidet. Organisasjonsleddene er bundet av endringene i NIFs lov og ny lovnorm 
som må implementeres på førstkommende særforbundsting.  
For NIHF’s del er dette Forbundstinget i Fredrikstad, juni 2017. Forbundsstyret 
opprettet høsten 2016 en arbeidsgruppe for bl.a. å tilpasse NIHF’s lov den nye 
lovnormen samt oppdatere teksten på enkelte punkt med det formål å klargjøre 
samt redusere søksmålsrisiko. 
Forbundsstyret fattet den 1. mars 2017 i sak 18/164 slikt vedtak: 
«Fremlagt lovutkast vedtas og oversendes NIF for godkjennelse sammen med 
søknad om opprettholdelse av eget domsutvalg. Ny lovtekst fremmes som sak på 
Forbundstinget i juni 2017.» 
Vedlagt lovutkast er nå oppdatert i tråd med ny lovnorm, med i hovedsak rent 
materielle endringer fra tidligere lov. Lovutkastet må formelt vedtas av 
Forbundstinget. Det opplyses for ordens skyld at det er gjort noen få 
klargjørende/prosessuelle endringer i denne lov ift den foreliggende f.eks i §8.4 om 
ansatte valgt styrerepresentant og i §22(2) hvor NIF’s disiplinærforføyninger er 
inntatt direkte i NIHF’s lovtekst.  

 
Endret bestemmelse i §14(1): 
NIHF’s lov bestemmer at Forbundstinget avholdes «annet hvert år innen 20. juni i de 
år som slutter med oddetall.  
NIF avholder Idrettssting i juni hvert fjerde år og i år som slutter med oddetall – 
neste gang i 2019.  Den viktigste saken på Idrettstinget er vedtakelse av 
«Idrettspolitisk Dokument» (IPD). 
NIHF’s strategiske planarbeid med behandling i Forbundstinget etter høringsrunder i 
organisasjonen bør «ta opp i seg» de idrettspolitiske føringer som Idrettstinget 
vedtar slik at overordnede idrettspolitiske målsettinger og prosesser får best mulig 
forankring. 
Ved å endre syklus på NIHF’s ting til oddetall vil vår organisasjon ha perioden fra juni 
2019 til juni 2022 til sitt strategiske planarbeid tilpasset overordnede idrettspolitiske 
målsettinger og tiltak. 
En slik tilpasning vil innebære at kommende tingperiode blir på ett år fra juni 2017 
til juni 2018. 
 
 
Domsutvalg 
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Det fremgår av §17.10, litra d) at FS ønsker å opprettholde eget domsutvalg.  Dette 
begrunnes i hovedsak med behov ift ishockeysportens egenart. Denne 
bestemmelsen må godtas av Idrettsstyret. Sak om dette er lovet fremmet til 
Idrettsstyrets møte den 20. juni 2017. NIF ønsker primært at alle særforbund 
forholder seg til ett felles domsutvalg for all norsk idrett.  Til Idrettstinget i 2019 vil 
Idrettsstyret derfor etter det som er opplyst fremme egen sak om å øke rammen for 
utestengelse som disiplinærforføyning fra dagens 3 mndr til 12 mndr. En slik 
overordnet regel vil redusere NIHF’s behov for eget domsutvalg. 
«Signalene» fra NIF tyder på at NIHF vil få dispensasjon til å beholde eget 
domsutvalg frem til et slikt vedtak blir fattet. 
 
Vedlegg:  
Ny lov for Norges Ishockeyforbund  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

NIHF’s lov vedtas som fremlagt for Forbundstinget 
 

SAK 6D  Fullmakt til å implementere endringer i NIFs lovnorm 
 

Forslag fra Forbundsstyret.  
NIHF er pålagt å implementere endringer i NIF’s lovnorm i eget lovverk. 
Denne type lovendring kan kun skje på Idrettsting og vil bli sendt på «høringsrunde» 
i særforbundene før Idrettstingets behandling. 
Forbundsstyret fremmer derfor forslag om at Forbundstinget for fremtiden gir 
Forbundsstyret fullmakt til å implementere fremtidige endringer i NIFs regelverk og 
lovnormer i NIHFs lov og regelverk. Bakgrunnen er at NIHF er bundet av de 
endringer NIF gjør uansett siden NIF’s lov er overordnet NIHF’s lov.  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til løpende å implementere vedtatte 
endringer i NIF’s lov og lovnorm for særforbund. 

 
SAK 7 
  
1030-1110 LANGTIDSBUDSJETT 2017-2021 
  President Gerhard Nilsen vil innlede. Langtidsbudsjett ligger som vedlegg. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
  Langtidsbudsjett for NIHF 2017 – 2021 vedtas. 
 
1110-1130 Kaffe. 
 
 
 
SAK 8  VALG 
1130-1200 Valgkomitéens innstilling til nytt Forbundsstyre, domsutvalg, appellutvalg, 

kontrollkomite og veteranutvalg for perioden 2017-18 ligger vedlagt i eget 
dokument utarbeidet av valgkomiteen.  
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  Forbundsstyrets forslag til Valgkomite: 
  Leder:   Elisabeth Faret  Ishockeyklubben Stavanger NY 
  Medlem:  Morten Lillehagen Storhamar IL Ishockey Elite GV 
  Medlem:  Ole Petter Melleby Hasle Løren IL Ishockey  NY 
  Varamedlem:  Elin Sagberg Rønning IL Leik    NY 
  
  I henhold til NIHFs lov § 18, pkt. j.7 foreslår Forbundsstyret følgende: 
   
  «Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjoner forbundet er tilsluttet». 
   
  I henhold til NIHF's lov § 18, pkt. i foreslår Forbundsstyret følgende: 

“BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor for 
Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar." 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

1. President og visepresident velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 
2. Styret med vara velges i henhold til innstillingen fra valgkomiteen. 
3. Domsutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 
4. Appellutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 
5. Kontrollkomite velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 
6. Veteranutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen 
7. Valgkomite velges i henhold til innstilling fra Forbundsstyret  
8. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i  

 de organisasjoner forbundet er tilsluttet 
9. BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor  

 for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette
 honorar  
 

1200-1210 AVSLUTNING 
 
1215-1300 Lunsj. 


