NORGES ISHOCKEY FORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION

PROTOKOLL FS 2
Møte FS 2 – 2017/2018 – møte pr mail 7. august 2017

Med stemmerett:

Gerhard Nilsen (President)
Henning Evensen(Styremedlem)
Lise Kvil Torgersen (Styremedlem)
Boye Christiansen (Styremedlem)
Ann Kristin Martinsen(Styremedlem)
Geir Thomas Olsen (ansatt representant)
Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)

Uten stemmerett:

Tage Pettersen (Visepresident) (inhabil i saken)
Jan Petter Selvik (2. varamedlem)

Forfall:

Fra adm.:

Ottar Eide (Generalsekretær)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og
styremedlemmenes habilitet. Tage Pettersen erklærte seg inhabil i saken

SAK 2/2

Mulighet for deltakelse i seriespill 2017/18
I henhold til administrasjonsreglementet §9.2 skal all gjeld til NIHF være innbetalt innen 30.
juni for at man skal kunne stille lag i seriene.
«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, se også NIHFs lov § 27, 3.
Vanlige rutiner for rentebelastning og eventuell inkasso følges også
overfor klubber med gjeld.»

IL Kråkene Moss Hockey Elite hadde på gjeldende dato kr. 60.441 i gjeld til NIHF. De
betalte dette beløpet i ulike rater, og all gjeld var gjort opp 1. august. Klubben hadde fått
purringer på beløpene 1. juni og 28. juni.
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NIHF har tidligere håndtert denne regelen strengt, med den følge at det veldig sjelden er
klubber som ikke har opp gjort opp utestående innen fristen. Ved enkelte anledninger har
noen klubber gjort opp mindre beløp rett etter fristen. Dette har NIHF da godtatt.

I dette tilfellet ønsker administrasjonen at Forbundsstyret vurdere om Moss kan få godkjent
sin deltakelse i seriespill med bakgrunn i denne sene betalingen av et relativt stort beløp.

Den siste sesongen har det vært mye uro i klubben, og styret i klubben trakk seg midt i
sesongen. Det har ført til at det nye styret har måttet rydde opp etter det gamle. De har
jobbet hardt med å skaffe tilstrekkelig med penger slik at de kan gjøre opp gammel gjeld,
noe de nå ser ut til å lykkes med. Det har ikke vært rot og uvilje som har ført til for sene
innbetalingen til NIHF.

Administrasjonen mener det som er nevnt over er formidlende for klubben, og at NIHF bør
la klubben stille lag i 2. divisjon der de er påmeldt. Det er viktig å presisere at denne
avgjørelsen vil ikke danne presedens for tolkningen av gjeldende reglement.

VEDTAK:
IL Kråkene Moss Hockey Elite godkjennes for seriespill sesongen 17/18 til tross for sen
innbetaling av gjeld til NIHF. Avgjørelsen er begrunnet i saken og danner ikke presedens
for avvik i forhold til §9.2 i administrasjonsreglementet.
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