NORGES ISHOCKEY FORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION

PROTOKOLL FS 11
Møte FS 11 – 2017/2018 – møte torsdag 10. mai 2018 kl. 10.30, Scandic Århus City Hotel, Danmark

tilstede:

Gerhard Nilsen (President)
Tage Pettersen (Visepresident)
Lise Kvil Torgersen
Boye Christiansen
Ann Kristin Martinsen
Henning Evensen
Nina M Bakke Johannessen
Geir Thomas Olsen (tilstede pr tlf under sak 11/76, 11/77)

Forfall:

Jan-Petter Selvik

Fra adm.:

Ottar Eide (Generalsekretær)

SAK 11/72

Protokoll FS 10
Protokoll fra styremøte nr 10 er utsendt medlemmene etter forrige møte.
Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 10 godkjent.

SAK11/73

Informasjon fra marked
TV avtalen
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering.

SAK 11/74

Informasjon sport
Ikke noe nytt å melde siden siste møte.
Vedtak:
Oppdatering i neste møte
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SAK 11/75

Forslag til Tinget
Det er kommet inn to forslag til Tinget. Fra Tromsø Ishockeyklubb og Sør-Trøndelag
Ishockeykrets. Begge forslagene legges som vedlegg.
a) Fra Tromsø Ishockeyklubb:
Deres forslag går ut på at man ønsker et mer forpliktende samabeid for å få etabler
minimum 3 ishaller i hvert fylke i Nord-Norge. Begrunnelsen for forslaget er at det er kun 2
ishaller i hele NordNorge, og at det er en stor skjevhet som også gjenspeiles i aktivitet.
Klubben mener et sterkere fokus fra NIHF kan være med på at flere ishaller i NordNirge
blir en realitet.
Tromsø Ishockeyklubbs forslag til vedtak:
NIHF vil øke fokus for etablering av ishaller i regionene, med spesielt fokus på NordNorge.
NIHF vil sammen med idrettskretsene i NordNorge, bidra til en plan for minimum 3 ishaller
i hvert fylke. NIHF ønsker et løft innen anleggsutbygging slik at ishockey kan bli nasjonal
idrett med tilnærmet samme treningsvilkår.
Denne innsatsen har størst suksessmulighet dersom det etableres et samarbeid med
politikk og idrett – både nasjonalt og i nord, med sikte på kraftig økt nasjonal økonomisk
investeringsstøtte.

Kommentar fra NIHF:
NIHF har tidligere tatt opp ønske om et eget prosjekt rettet mot ishallutbygging i
NordNorge. Ideen var samhandling mellom offentlige og kommersielle krefter sammen
med idretten. I og med at det nå kommer et initiativ fra ishockeymiljøet i nord så mener
NIHF at det er en selvføge at vi sammen må prioritere et slikt arbeid. Potensialet er stort,
men det er viktig at prosessene drives av lokale/regionale krefter.
Administrasjonen foreslår at forslaget fra Tromsø Ishockeyklubb støttes.

b) Fra Sør-Trøndelag Ishockeykrets:
Bakgrunnen er at STIHK ser et stort behov for at NIHF engasjerer seg med betydelig
større tyngde i anleggsutbygging i hele landet. Vi ser at de andre særforbundene har
kommet mye lengre enn ishockey og at vi taper de fleste «kampene» om anleggsmidler i
kommunene. STIHK mener dette er en nødvendig satsning som må prioriteres.
Sør Trøndelag Ishockeykrets forslagtil vedtak:
"Sør-Trøndelag Ishockeykrets ønsker et enda større fokus på utbygging av anlegg. For å
kunne ekspandere er vi helt avhengige av at det bygges ishaller og utebaner. Vi har store
geografiske områder uten ishall eller utebaner, og underdekningen er stor i etablerte
områder. Med bakgrunn i dette ønsker STIHK at det budsjetteres med en 100% stilling i
Ishockeyforbundet med anleggsutbygging som eneste arbeidsoppgave. Stillingen må gis
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tilstrekkelige økonomiske midler slik at utstrakt reisevirksomhet gjøres mulig. Andre
særforbund bruker betydelige ressurser på dette. Vi (hockeyen) må være offensive om vi
skal nå opp i kampen om anleggsmidler i kommunene. Dersom det ikke finnes søkbare
støtteordninger ber vi om at midlene budsjetteres over det ordinære budsjettet."

Kommentar fra NIHF:
Det er prositivt at en krets er opptatt av anleggsutvikingen regionalt. NIHF mener likevel
det ikke er riktig at man utvider administrasjonen med en slik stilling som STIHK ønsker.
NIHFs styre mener det fortsatt er på strategisk nivå man må arbeide for å få flere ishaller.
Bedre rammebetingelser er helt avgjørende for å få en raskere utbyggingstakt enn vi
opplever i dag. Dette arbeidet mener forbundsstyret at man fra NIHFs side skal prioritere i
en periode framover. Administrasjonen foreslår at FS ikke anbefaler forslaget til STIHK.

Vedtak:
Innkomne forslag oversendes Tinget med følgende innstilling:
1. Forslaget fra Tromsø Ishockeyklubb anbefales med følgende tillegg.
a. Region NordNorge tar initiativ til etablering av et prosjekt sammen med
Idrettskretsene i NordNorge, næringslivet og offentlige interessenter.
b. NIHF bidrar inn i prosjektgruppen.
2. Forslaget fra Sør-Trøndelag Ishockeykrets anbefales ikke.

SAK 11/76

Endring av NIHFs lov, Hederstegnreglementet og Protest- og Appellreglementet
Det foreslås enkelte endringer i NIHFs lov og i to reglement. Hovedendringene er
konsekvenser av at NIF ikke lenge tilleter NIHF å ha eget Domsutvalg. Andre endringer
kommer fram av vedlagte skjema.
Vedtak:
Endringene vedtatt som foreslått og legges fram for Tinget.

SAK 11/77

Klubblisens
Saken ble diskutert på forrige møte. Det er gjennomført møte med Vålerenga og
tilleggsinformasjon fra Lørenskog er mottatt og distribuert til Forbundsstyret.

FS diskuterte saken og konkluderte med at Lørenskog mister lisensen med bakgrunn i
Klubblisensreglementet § 9.
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Vålerenga beholder lisensen med forbehold om at planlagt emisjon, stor kr 15 mill, er
gjennomført innen 8. juni.

Vedtak:
1. Lørenskog Ishockeyklubb Elite fratas klubblisensen i NIHF. Klubben oppfyller ikke
vilkårene til å inneha klubblisens i henhold til Klubblisensreglementet §9.
2. Vålerenga Ishockey Elite beholder lisensen med forbehold om gjennomført emisjon,
stor kr 15 mill, (eventuelt i kombinasjon med ansvarlig lån) innen 8. juni.
3. Administrasjonen tilskriver Narvik IHK med tilbud om plass i Get-ligaen for kommende
sesong forutsatt godkjennelse av nytt budsjett. Kongsvinger tilskrives som prioritet nr
2 slik at disse er informert om vedtaket i FS. Begge klubber informeres om at
Lørenskog Elite Ishockey har rett til å appellere Forbundsstyrets avgjørelse.

SAK 11/78

Informasjonssaker
1. Moderniseringsprosessen i norsk idrett. GN
2. Idrettens styringsbarometer ble gjennomgått og kommentert.
3. Kretsting 2018:
a. Oslo; 15. mai kl 18:00, Idrettens Hus, Ekeberg (JPS - OK)
b. Rogaland: 23. mai kl 18:00, Dnb Arena (Boye C. - OK)
c.

Akershus: 24. mai kl 20:00, Jutulstua, Skui. (NBJ - OK)

d. Østfold; 29. mai kl 18:30, Idrettens Hus, Østfoldhallen (Tage P. - OK)
e. Sør-Trøndelag, 31. mai kl 18:0, Leangen Ungdomshall (AKM - OK)

Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAK 11/79

Eventuelt
1. Bruk av utenlandske spillere i aldersbestemte klasser
Det er fra NIHFs side ønske om å la flest mulig norske spillere delta på lag i
aldersbestemte klasser. Dette gjelder ikke utenlandske spillere der foreldre bor og har sitt
arbeid innenfor klubbens nedslagsfelt. Hensikten med innskjerpingen er at man ikke skal
hente spillere fra utlandet for å styrke et sportslig nivå lokalt.
Vedtak:
FS anmoder administrasjonen å prioritere klubber med mange norske spillere til
eliteklassene (U18 Elite og U20 Elite) da det er ønskelig at norske klubber skal jobbe for
utvikling av norske spillere.
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FS ønsker innføre bruk av begrenset antall spillere (f.eks 3 stk) i U18 Elite og U20 Elite fra
og med sesongen 2019/20. Et slik forlsag må reglementfestes. Gjelder kun spillere som
ikke er i Norge på grunn av at familene bor og arbeider i landet.

2. Valgkomite
FSs forslag:
Elisabeth Faret (gjenvalg)
Morten Lillehagen (gjenvalg)
Ole Petter Melleby (gjenvalg)
Karen Enevoldsen (vara)(ny)

3. NIHFs beretning sesongen 2017/18
Sendes FS pr mail for vedtak.
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