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PROTOKOLL NIHFs FORBUNDSTING 2022 
 
 
Sak 1: Registrering av deltakere og informasjoner 

Registrering av deltakere i GoPlenum 
Informasjonsaker 
 
Registreringen ble foretatt digitalt.  

 
 
Sak 2A: Åpning av tinget 

Åpning av NIHFs Ting ved president Tage Pettersen 
 
President Tage Pettersen satte tinget, ingen innvendinger til innkalling eller tingets 
lovlighet for øvrig. Tinget ble satt.  
 

 
Sak 2B: Konstituering 

Tinget konstitueres i henhold til NIHFs lov §15  
 
Styrets forslag til vedtak: Forslag til vedtak vil bli fremmet på Tinget 
 
Gjennomgang av liste over klubber med gjeld til forbundet  
Ingen av de fremmøtte klubbene på tinget har gjeld og alle er stemmeberettigede  
 
Møtebehandling  
Følgende hadde ordet: Ingen hadde ordet 
 
Forbundsstyret foreslår med hjemmel i NIHFs lov § 5-2 og 
Administrasjonsreglementets §9 å fatte følgende:  
 
Vedtak  
Ingen klubber skylder penger til NIHF, og alle delegater har tale- eller stemmerett 
ved Forbundstinget 2022. 

 
 
Sak 2B-2: Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter. 

 
Møtebehandling  
Følgende hadde ordet: Ingen 
 
Vedtak  
De fremlagte fullmakter ble godkjent.  
Ved tingets konstituering var det 63 stemmeberettigede til stede lørdag og 59 
stemmeberettigede til stede på søndag.  
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Det ble enstemmig vedtatt at gjestene har talerett under Forbundstinget 2022 
 

Sak 2B-3: Valg av tingets funksjonærer.  
 

Forbundsstyret foreslår 
Dirigenter: Terje Sletbak og Pål Giørtz  

 Referenter: Kristine Dalen, Morthen Wikstrand, Marianne Rønningsbakk  
 Redaksjonskomité: Ikke utnevnt, oppnevnes ved behov 

Til å signere protokollen: Bente Ringlund Bunæs og Roy Freddy Andersen  
 
Møtebehandling 
Følgende hadde ordet: Ingen  
 
Vedtak  
Tingets funksjonærer ble enstemmig vedtatt  
 

 
Sak 3A: Godkjenning av forretningsorden og sakslisten  
 Vedlegg 1 (forretningsorden) 

 
Møtebehandling 
Følgende hadde ordet: Ingen  

 
Vedtak 
Forretningsorden og sakslisten enstemmig godkjent som foreslått 

 
 
Sak 3B: Hilsninger  
    
 Siri Ommedal, Rogaland Idrettskrets 
 
 Erik Unaas, Norges Idrettsforbund (videohilsen) 
 

Tage Pettersen, President Norges Ishockeyforbund, holdt minneord over de som 
har falt fra siste tingperiode, hilste gjestene og tinget med en hilsningstale.  

 
 
Sak 4: NIHFs beretning sesongen 2020/2021 og 2021/22 
  
 Årsberetninger 

NIHFs årsberetninger for sesongen 2020/21 og 2021/22 ble gjennomgått 
  

Møtebehandling 
Følgende hadde ordet:  
Svein Ivar Lillehaug, Åsane Ishockeyklubb  

 
Merknad  
I NIHFs beretning 2021/22 i innledning på side 2: U18 rykket opp. 
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Vedtak 
NIHFs beretninger vedtas, med merknad som kom fram under behandlingen, som 
beretninger for Norges Ishockeyforbund for sesongene 2020/21 og 2021/22. 
 
 

Sak 5: Årsregnskap 2020 og 2021 
 
Årsregnskap  
 
Årsregnskapene for perioden 2020 og 2021 ble gjennomgått av visepresident Lise 
Kvil Torgersen  
 
Beretningene fra kontrollkomiteen ble lest opp av Anne Danielsen Wood, leder av 
kontrollkomiteen for perioden.  
 
Møtebehandling  
Følgende hadde ordet:  
Kristoffer Holm, Norges Ishockeyforbund  
 
Merknad 
I beretningen for kontrollkomiteen for 2021-22 skal korrekt underskudd være 6,1 
millioner.  
 
Vedtak  
De framlagte årsregnskapene godkjennes, med merknad som kom fra under 
behandlingen, som regnskap for Norges Ishockeyforbund for regnskapsårene 
2020 og 2021. 

   
 
Sak 6: Innkomne forslag 
 
Sak 6A: Endring – reglement for tildeling av hederstegn og trofeer  
 

Forslagsstiller 
Forbundsstyret  

 
Den styreoppnevnte komite for hederstegn har spilt inn forslag til endringer til 
gjeldende reglement. Dette reglementet (Reglement for tildeling av hederstegn og 
trofeer) er vedtatt av Tinget, og må derfor fremmes som sak for Tinget. 
 
Endringsforslagene har vært til gjennomsyn hos Hederstegnkomiteen, og styret 
har behandlet innspillet fra hederstegnkomiteen. Styret anbefaler endringer som 
inntatt i saken, og ber om tilslutning til disse endringene fra Tingforsamlingen.  
 
Begrunnelsen for endringen er at det er en del av hederstegnene som deles ut 
etter prestasjoner og er automatiske dersom man har spilt x antall kamper eller 
lignenede, mens andre deler er vurdert ut fra andre kriterier som vurderes 
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skjønnsmessig. I og med at det er en slik deling i kriterier er det enklere om også 
reglementet er inndelt tilsvarende.  
 
I tillegg er det en liten endring i teksten under §12 Norgesmesterskap senior menn 
er det tekst som kan tolkes ulikt. Det strammes opp slik at teksten blir korrekt og 
tydelig.  
Teksten: ....spillere som har stått oppført på matchprotokollen i halvparten av 
sluttspillkampene eller flere. Medaljer tildeles også inntil 8 av lagets ledere og 1 
medalje tildeles klubben. Denne skal være lik for alle som får medalje (både gull, 
sølv og bronse) 
 
1. Det er ønske med en deling av reglementet i to, der den ene delen er Tildelinger etter 

vurdering for særlig innsats. Del nr. to er Tildelinger for resultatoppnåelse i forbindelse 

med kamper.  

Som en følge av denne endringen er det er rekke endrede §-nummer som endres, og 

oppbyggingen er endret som følge av den nye inndelingen. Innholdet i reglementet er 

derimot ikke endret som følge av dette med unntak av nedenfor stående punkt. 

 

2. Det er videre tatt inn et forslag der man presiserer at Tildeling etter vurdering for 

særlig innsats tildeles enkeltpersoner. 

To ganger tidligere har man delt ut hederstegn av denne typen til 
Sponsorservice (1992) og Vålerenga (1973). Hederstegnkomiteen mener 
Reglementet er innrettet mot enkeltpersoner, og det kan dermed presiseres i 
Reglementet. Dette er inntatt som presisering i parentes overskriften i kapittel I. 

 
Styrets forslag til vedtak 
Endringer i Reglement for for tildeling av hederstegn og trofeer inntatt i 
saksframstillingen vedtas. 

 
Møtebehandling  
Følgende hadde ordet:  
Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund (Saksinnledning)  
 
Vedtak 
Forslaget om endringer i Reglement for tildeling av hederstegn og trofeer ble 
enstemmig vedtatt som foreslått.  
 
 

Sak 6B: Styrehonorar i NIHF 
 
Forslagsstiller 
Forbundsstyret  

 
Forbundsstyre ønsker å legge fram en sak for Tinget der honorar til styret er tema. 
I dag har ingen i styret i NIHF styrehonorar eller annen godtgjørelse for vervet. Det 
er ulik praksis for styrehonorar i særforbundene der det er mange som har 
honorar, mens mange ikke har honorar. Styret i NIF har honorar. 
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Det er nødvendig med en vurdering om dagens praksis i NIHF er tidsriktig og om 
det er riktig innretning for den jobben som gjøres i styret og de forventninger det er 
til styret som er valgt av Tinget. Det er gode argumenter både for og mot innføring 
av en ordning med honorar for styremedlemmer. 
 
NIHF er en profesjonell organisasjon der man har et stort ansvar som styre. Med 
en omsetning på mellom 50 og 60 mill. kroner er det ikke unaturlig at man også 
regner styrehonorar som viktig og nødvendig for sikring av ønsket kompetanse, 
mangfold og kontinuitet.  
 
Presidenten er en særstilling der det forventes deltakelse i mange møter innen 
idrettens organisering samt representasjon i egen organisasjon. Det er viktig at en 
president ikke må være pensjonist, ha meget god personlig økonomi eller har en 
svært fleksibel arbeidsgiver som kriterier for å kunne påta seg vervet. Styret 
mener det er riktig at en president skal ha et honorar som forsvarer den tidsbruk 
som forventes og er nødvendig. 
 
Visepresident og andre styremedlemmer må også ha mulighet til å utføre sine 
plikter og oppgaver uten at det belastes egen arbeidsgiver eller egen personlige 
økonomi.  
 
Styret anbefaler at Tinget vedtar innføring av en ordning med styrehonorar i NIHF, 
og vil nevne noen av argumentene for og imot som har vært med i diskusjonen 
listes opp nedenfor: 
 
Noen argumenter mot styrehonorar: 

• Vi er frivillig organisasjon. 

• Dugnad er en viktig del av organisasjonen fundament for drift. 

• Penger bør ikke være en motivasjon for å påta seg tillitsverv. 

• Vi har en profesjonell administrasjon slik at styret ikke må ta så mye ansvar for 
løpende driftsoppgaver. 

• Får man betalt forventes det mer jobb fra styremedlemmene. 

 
Noen argumenter for styrehonorar: 

• Viktig at mangel på styrehonorar ikke er en grunn for at man ikke vil stille til valg 
som president, visepresident eller styremedlem. 

• Det brukes en god del tid på styremøter og annen deltakelse. 

• Det kan gjøre det enklere for enkelte å si ja til å sitte i styret. 

• Vi ønsker styremedlemmer som gjenspeiler samfunnet og da kan man måtte 
forsvare tidsbruk både i forhold til familie og/eller arbeidsgiver. Dette kan gjøres 
enklere dersom det er honorar for styremedlemmene. 

• En organisasjon med så stor økonomi bør prioritere honorar for de som har 
ansvaret som påligger et styre. 

• Med styrehonorar kan man forvente et bidrag fra styremedlemmene. 

Styrehonorar bør budsjetteres med en ramme for honorar, som f.eks. kan være 
150.000 pr år. 
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Styrets forslag til vedtak 
1. Det innføres honorar for styret i Norges Ishockeyforbund fra og med kommende 

Tingperiode. 
2. Presidenten skal ha 40% av rammen og visepresident 20% 
3. Styret fordeler resten av rammen  

 
Møtebehandling  
Følgende hadde ordet:  
Tage Pettersen, President NIHF (Saksinnledning)  
Gerhard Nilsen, NIHFs hederstegnkomite 
Tage Pettersen, President NIHF  
Morten Lillehagen, Valgkomiteen  
Johan Peter Hougen, Leder NIHFs Ankeutvalg   

 
 Vedtak 

Forslag om innføring av honorar for styret i Norges Ishockeyforbund som foreslått, 
ble enstemmig vedtatt.  

 
 
SAK 6C: Endring av NIHFs Lov  
   

Forslagsstiller 
Forbundsstyret 

Det er ønske om en liten endring i NIHFs lov §14(2) ...... Forslag som skal behandles på 
tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag til Forbundstinget må være gjort tilgjengelig 
senest to uker før tinget.  

Styret mener at denne fristen kan være kort dersom det kommer inn forslag til saker som 
krever en omfattende behandling. Det er kjent at NIHFs Ting alltid kommer rett etter VM, 
og utfordringer med administrasjon som er delvis opptatt med dette ber styret om å utvide 
fristen for innsending av saker som skal behandles på Tinget til 6 uker. Da vil 
administrasjon og styre ha 4 uker til saksbehandling før Tingets dokumenter skal legges 
ut til Tingdelegatene. 

Styrets forslag til endret tekst i §14(2):  

......Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret seks uker før 
tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 
Forbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.  

Styrets forslag til vedtak 
Forslag til endring i NIHFs lov vedtas som inntatt i saken 
 

 Møtebehandling 
 Følgende hadde ordet: ingen  
 
 

https://sign.visma.net/nb/document-check/323cf443-0486-44f8-9f23-753e4a41dc05

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



NORGES ISHOCKEYFORBUND   
NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION 

Postadresse: Pb 5000, 0840 Oslo | Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo | Telefon: +47 21 02 90 00 
Organisasjonsnummer: 971 218 347 | E-post: hockey@hockey.no | Web: hockey.no Page 7 

 

 Vedtak 
Forslaget om endring i NIHFs lov ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Sak 6D: Rapportering på strategisk plan for norsk ishockey 2020-2024 

 
Forslagsstiller 
Forbundsstyret 
 
Styret vil på Tinget rapportere på status for arbeidet med Strategisk Plan 2020-
2024. Det utarbeides ikke eget rapporteringsdokument, men rapporteringen vil bli 
gitt som presentasjoner for delegatene. 
 
Styrets forslag til vedtak: Rapporteringen på strategisk plan for norsk ishockey 
2020- 2024 tas til orientering 
 
Møtebehandling  
Følgende hadde ordet: 
Tage Pettersen, President NIHF (Saksinnledning) 
Snorre Hallem, NIHFs forbundsstyre (Saksinnledning) 
Lise Kvil Torgersen, NIHFs forbundsstyre (Saksinnledning) 
Anne Botnevik, NIHFs forbundsstyre (Saksinnledning) 
Espen Refseth, NIHFs forbundsstyre (Saksinnledning) 
Arild Hausberg, NIHFs forbundsstyre 
Svein Ivar Lillehaug, Åsane Ishockeyklubb  
Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund  
 
Vedtak 
Rapportering på strategisk plan for norsk ishockey 2020-24 ble tatt til orientering 
  

 
Sak 6E: Tildeling av hederstegn 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret 
Kandidater presenteres og vedtas på Tinget.  
 
Styrets forslag til vedtak: Hederstegn tildeles som presentert på Tinget.  

 
 

President Tage Pettersen delte ut hedersbevisninger for sesongene 2020-21 og  
2021-22  

                   
 Diplomer til vinnere av de forskjellige mesterskap ble delt ut av President Tage 
Pettersen. 

 
 Gullpuck ble tildelt: 
 Knut-André Nordstoga 
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 Isbjørn for 50 offisielle landslagskamper ble tildelt: 
 Mathias Trettenes 
 
 Forbundsstyret tildelte NIHFs Isbjørn til: 
 
 Morthen Wikstrand 
  Knut Fjeldsgaard  
 Ole Petter Brevold – ikke til stede  
  Johnny Smeby– ikke til stede  
 
 For fortjenestefull innsats for norsk ishockey. 
 
  NIHFs Gullmerke ble tildelt: 
 Teddy Madsen – ikke til stede  
 Per Henrik Nygård 
 Gerhard Nilsen  
 Jon Norman Haukeland 
   
 For fortjenestefull innsats for norsk ishockey. 
   
 NIFs Sølvnål ble tildelt: 
 Jon Norman Haukeland  
 

Møtebehandling 
Følgende hadde ordet: ingen 
 
Vedtak 
Foreslåtte hederstegn ble enstemmig vedtatt  

 
 

Sak 6F: Resolusjon om kvinnehockey  
- Vedlegg 2  

   
 Forslagsstiller 
 Forbundsstyret  
 
 Møtebehandling:  
 Tage Pettersen, President NIHF (Saksinnledning)  
 Bente Ringlund Bunæs, Region Oslo og Viken Øst  
 Tage Pettersen, President NIHF 
 Svein Ivar Lillehagen, Åsane Ishockeyklubb  
 Svein Ivar Lillehagen, Åsane Ishockeyklubb  
 Tage Pettersen, President NIHF  
 Lise Kvil Torgersen, NIHFs forbundsstyre  
   
 Endringsforslag fra Svein Ivar Lillehagen falt med 1 stemme for og 57 mot (98,3%) 
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 Vedtak:  
 Resolusjon i henhold til innstilling med endringsforslag fra Region Oslo og Viken 
Øst og Åsane Ishockeyklubb, ble enstemmig vedtatt 
 

 
Sak 7: Langtidsbudsjett 2020-2024 
 Visepresident Lise Kvil Torgersen vil innlede.  

 
Styrets forslag til vedtak: Langtidsbudsjett for NIHF 2022-2026 vedtas.  

   
Visepresident Lise Kvil Torgersen vil innlede.  

 
Forbundsstyret la i april 2021 frem ett langtidsbudsjett, og dette langtidsbudsjettet 
er gjeldende for 4 år, og gjelder således for perioden vi er inne i. 
  
Forbundsstyret hadde sommeren 2021 en strategisamling, og i forbindelse med 
denne samlingen ble det fra forbundsstyret foreslått å utarbeide ett nytt 
langtidsbudsjett som bedre gjenspeilet de strategiske valgene og prioriteringene 
Forbundsstyret har gjort, og skal gjøre for kommende strategi periode. Ett 
eksempel på en vedtatt strategisk retning er en vedtatt økt satsning på 
landslagsskolen og sportslig satsing i en 4-års periode.  
  
Nytt Langtidsbudsjett vil bli utarbeidet i etterkant av Tinget, og for 
kommende/inneværende kommende 4-års periode. Avtroppende styre ønsker å gi 
nyvalgt styre anledning til å påvirke arbeidet og innholdet i langtidsbudsjettet, 
derfor foreslåes det at dette arbeidet starter opp august 2022. 
  
Ett kommende langtidsbudsjett bør i mindre grad være en framskriving av 
eksisterende årsbudsjett. Det bør heller ta innover seg retning, prioritering og 
strategi. Ett kommende langtidsbudsjett skal være ett godt og sterkt 
styringsverktøy som tar innover seg prioriteringer gjort, samt fremtidige 
prioriteringer. Langtidsbudsjettet vil da kunne virke proaktivt i disponeringen og 
prioriteringen av midler og ressurser, og dermed gi både administrasjonen og FS 
anledning til å ta langsiktige og gode valg. 

 
 
Styrets forslag til vedtak: Langtidsbudsjett for NIHF 2022-2026 utarbeides av 
Forbundsstyret høsten 2022, og bygger på prioriteringer i Strategisk plan 2020-
2024.  

   
Møtebehandling 

 Følgende hadde ordet: Ingen hadde ordet  
 
 Vedtak 

Utarbeiding av Langtidsbudsjett for NIHF 2022-2026 som foreslått, ble enstemmig 
vedtatt.  
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Sak 8: Valg 

 
Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre, ankeutvalg og kontrollkomite og 
veteranutvalg for perioden 2022-24 var vedlagt saksdokumentene. 

 
 
Forbundsstyrets forslag til Valgkomite for periode 2022-24:   
Leder:  Elisabeth Faret 
Medlem: Morten Lillehagen  
Medlem: Ole Petter Melleby 
Varamedlem: Karen Enevoldsen 
Varamedlem: Arild Hausberg 
 
I henhold til NIHFs lov § 17, pkt. 14 bokstav f) 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 § 17, pkt. 13 foreslår Forbundsstyret følgende:  
“BDO AS engasjeres som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret 
gis fullmakt til å fastsette honorar." 
 
Møtebehandling 

 Følgende hadde ordet: Ingen  
 
  Vedtak 

1. President og visepresident ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen. 

2. Styret med vara ble valgt i henhold til innstillingen fra valgkomiteen. 

3. Ankeutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen. 

4. Kontrollkomite ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen.  

5. Valgkomite ble valgt i henhold til innstilling fra Forbundsstyret. 

6. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjoner forbundet er tilsluttet. 

7. BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Eivind Redbo ble tilsatt som revisor for 

Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar 

Styret i NIHF 
Navn Funksjon Gjenvalg/ny Klubb 

Tage Pettersen President GV Kråkene Moss 

Lise Kvil Torgersen Visepresident GV Jutul 

Kristian Forsberg Styremedlem NY Sparta 

Anne Kristin Fodstad Botnevik Styremedlem GV Bergen Ishockeyklubb 

Nina Kristiansen Wærnhus Styremedlem NY Vålerenga elite 

Shafaat Hashim Styremedlem NY Manglerud Star  

Geir Thomas Olsen Styremedlem  NIHF, ansatt 

Helene Martinsen Varamedlem GV Astor IK 

Espen Refseth Varamedlem GV IL Leik 

Grethe Fjeldstad Varamedlem  NIHF, ansatt 
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Kontrollkomite NIHF 
Navn Funksjon Gjenvalg/ny Klubb 

Anne Danielsen Wood Leder GV Frisk Asker 

Per Magnar Klomstad Medlem GV Storhamar 

Trine Pettersen Medlem NY Narvik 

Morten Carlsson Medlem NY Sparta 

Margareth Aaram Varamedlem GV Grüner 

 
Ankeutvalg NIHF 
Navn Funksjon Gjenvalg/ny Klubb 

Johan Peter Hougen Leder GV Jutul 

Kim-Alexander Hofgaard 
Jørstad 

Nestleder GV Holmen Hockey 

Pål Idar Sørensen Medlem GV Hasle Løren 

Anette Morken Medlem GV Storhamar bredde 

Elisabeth Myhre Johansen Medlem GV Astor 

Lars Hammerseng Varamedlem GV Lillehammer 

Eva Kristin Birkelund Varamedlem NY Storhamar Elite 

 
 
 
 
President Tage Pettersen takket de avtroppende tillitsvalgte for deres innsats. 
 
Videre takket han referentene og dirigentene, og overrakte vaser.  
 
Til slutt takket han alle fremmøtte og hevet tinget. hevet han tinget. 
 
 
 
Tinget avsluttes 
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Stavanger, 12. juni 2022 

 

 

Bente Ringlund Bunæs 

 

___________________ 

 

 

 

 

Roy Freddy Andersen 

 

___________________ 

 

 

 

Kristine Dalen 

 

___________________ 

 

 

 

 

Morthen Wikstrand 

 

___________________ 

 

 

 

Marianne Rønningsbakk 

 

____________________ 
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Vedlegg 1. 

 

Forslag til forretningsorden ved NIHFs Forbundsting  

 
1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) 

representant(er).  

2. Forbundstinget innkalles av styret med 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 

representasjonsrett. (...) Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 

uker før tinget. Slike forslag kan kun sendes inn av idrettslag, særkrets, region, og NIHFs komitéer, 

utvalg og styre. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være 

gjort tilgjengelig senest 2 uker før tinget. 

3. Over tingets forhandlinger føres protokoll. Forbundsstyret sender utskrift av denne til klubber og 

kretser senest en måned etter tinget. 

4. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.  

5.  Med unntak av hovedinnlegg fra de forskjellige forslagsstillere som har forslag på sakslisten, 

settes taletiden til:  3 minutter første gang 

   1 minutter andre og tredje gang 

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigentene kan 
foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere.  

6. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan 

møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Ved avstemminger gjelder følgende: 
 Ved endring i forbundets lov:  2/3 flertall 
 Øvrige vedtak:   Alminnelig flertall 
 Ved valg:   Alminnelig flertall 
 Krav om flertall vurderes ut fra antall avgitte stemmer.  

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.  

8. Valg foregår skriftlig (denne gangen digitalt) hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det 

fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp 

på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, 

eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt.  

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning.  
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.  
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Vedlegg 2  

 

NIHFs Forbundsting 2022 – resolusjon: 

 

 

Ishockeyen er klar for et kvinneløft! 

 

I Norges ishockeyforbunds styre er 44 prosent kvinner. Blant våre lisensierte spillere er 

kun rundt 17 prosent kvinner. Ambisjonen må være langt høyere, og det vises til NIFs 

visjon “idrettsglede for alle” og NIHFs strategiplan med mål om minst 40% jenteandel i 

rekruttering inn til hockeyskolene. Forbundstinget ber derfor forbundsstyre, regioner og 

klubber om å intensivere arbeidet for å bedre kjønnsbalansen. 

De siste årene er det iverksatt flere tiltak som hver for seg bidrar til å løfte jente- og 

kvinnehockeyen. En ligasponsor er på plass på det øverste nivået for kvinner senior, alle 

kampene på det øverste nivået er tilgjengelige på strømmetjenester og noen på lineær 

tv. Kompensasjonen for spill på landslag er nå tilsvarende for kvinner og menn. 

Budsjettene til kvinnehockeyen er økt og en «tett på coach» for jenter og kvinner er 

tilsatt. Men vi er ikke i mål! 

Som idrett må vi sammen jobbe for å skape et bedre tilbud til jentene ute i klubb. Vi må gi 

jentene et like godt tilbud som vi gir guttene. Vi må løfte frem rollemodeller og vi må 

legge til rette for å engasjere flere kvinner inn som dommere, trenere og ledere. Dette vil 

også sikre at vi tar vare på jenter som ikke lenger satser aktivt på ishockey. 

NIHFs forbundsting ber om: 

• At jenter og gutter likebehandles i klubb hva gjelder praktisk tilrettelegging, ressurser og 

trenertetthet. 

• At klubbene skal øke rekrutteringen av jenter og etablere egne jentelag. 

• At det legges til rette for flere serier for jentelag. 

• At forbund, regioner og klubber aktivt rekrutterer kvinner som ledere, trenere og 

dommere. 

• At lisenskravene endres slik at klubbene i Fjordkraftligaen også skal ha et seniorlag for 

kvinner, alternativt samarbeidsavtale med et kvinnelag. 

• At forbundet jobber for tilsvarende regler for kvinner og menn, både nasjonalt og 

internasjonalt. 
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