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Deltok ikke:

Anne Danielsen Wood (Visepresident)
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FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og
styremedlemmenes habilitet.

SAK 21/196

Behandling av klubblisens – Bergen Ishockeyklubb Elite (BIK)
Klubblisensutvalget har behandlet klubblisensene for klubbene i Get og 1. divisjon.

BIK hadde en et-årlig Handlingsplan til og med 31.12.2016. Kravet var 0 i egenkapital og
63 poeng i rating, i tråd med lisenskriteriene. Klubben leverer et svakt årsresultat for 2016.
De oppnår et negativt resultat og en negativ EK på 1,1 MNOK 31.12.2016 og minus 88
poeng i rating. De har laget en ny Handlingsplan på 1 år. Klubblisensutvalget reiser tvil til
Handlingsplanen i og med at de ikke klaret dette i 2016. Situasjonen for klubben er
forverret ytterligere. Klubblisensutvalget mangler svar på dette spørsmålet, samtidig som
klubben ennå ikke har levert revidert regnskap. Dette gjør at Klubblisensutvalget ikke kan
vurdere klubben. Den negative økonomiske utviklingen kombinert med manglende
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revisjon, utestående gjeld og mangelfull rapportering gjør at Klubblisensutvalget mener at
klubben skal fratas klubblisensen..

NIHF har sendt klubben purrebrev med frister hhv 2. mai og 24. mai uten at det er kommet
inn tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til kravene i Klubblisensreglementet. Klubben ble
også varslet pr e-post 5 dager etter innleveringsfristen 5. mars i tråd med
Klubblisensreglementet §11. Klubben ble også kontaktet per telefon 23. mai. I mail til
NIHF, sendt 28. mai, skrev klubbens leder at de skulle ha Generalforsamling 30. mai og at
NIHF skulle få mer dokumentasjon i samme uke. NIHF har ikke mottatt noe av dette.
Klubben har heller ikke rapportert pr 30.04 med frist 1. juni.

Klubblisensutvalget anbefaler at Forbundsstyret trekker klubbens lisens.

Administrasjonen foreslår at FS følger Klubblisensutvalgets anbefaling.

Dette innebærer at det nå blir 9 lag i 1. divisjon, og det er ønskelig at det er 10 lag i de to
øverste divisjonene. For å følge tidligere års praksis så skal den ledige plassen tilbys det
øverst rankede laget som ikke ble kvalifisert til kommende sesongs 1. divisjon. I dette
tilfellet er det Kråkene Moss. Administrasjonen anbefaler at den ledige plassen i 1. divisjon
tilbys Kråkene Moss, som må få en fornuftig svarfrist til å ta stilling til om de tar imot
plassen med tilhørende krav til Klubblisenssøknad.

Vedtak:
1. Bergen Ishockeyklubb Elite fratas klubblisens for spill i 1. divisjon med umiddelbar
virkning.
2. Den ledige plassen i 1. divisjon tilbys Kråkene Moss.
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