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Den digitale plattformen til Ishockeytinget åpnes

Tingforhandlingene starter

Kort pause

Tingforhandlinger fortsetter
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Tingforhandlingene fortsetter

Tingforhandlingene forventes å avslutte

DAGSPROGRAM
Lørdag 10.oktober
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DAGSORDEN
Forbundsstinget skal:

1.         Forbundsstinget skal: 

a. Godkjenne de fremmøtte representantene.  

b. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

c. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

d. Behandle årsmeldingen for NIHF. 

e. Behandle NIHFs regnskap i revidert stand. 

f. Behandle forslag og saker. 

g. Fastsette kontingent og avgifter. 

h. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.

i. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NIHFs regnskap.

j. Foreta følgende valg: 

• President og visepresident.

• 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

• Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

• Ankeutvalg bestående av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

• Veteranutvalg bestående av leder og nestleder.

• Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller 
gi styret full   makt til å oppnevne representantene.  

• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

2.      Valg av president og visepresident, samt ledere og nestledere til utvalg/komitéer foregår 
enkeltvis. Valg av øvrige medlemmer velges samlet først og deretter velges varamedlemmer 
samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

3.      Ankeutvalg skal være slik sammensatt at saker skal kunne behandles av habile medlemmer. 
For å sikre dette må de valgte komme fra flere idrettslag.
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1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) repre-
sentant(er). 

2. Forbundstinget innkalles av styret med 4 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 komité-
er, utvalg og styre. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må 
være sendt ut senest 2 uker før tinget.

3. Over tingets forhandlinger føres protokoll. Forbundsstyret distribuerer protokollen til klubber og      
regioner 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 avstemmninger 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. 

FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden ved NIHFs Forbundsting
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7.    Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 

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, 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 §§ 7 til 10 i NIHFs lov.

8.
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Sak 1: Registrering av deltakere og informasjoner
Registrering av deltakere i GoPlenum.
Informasjonsaker.

Sak 2A: Åpning av tinget
Åpning av NIHFs Ting ved president Tage Pettersen.

Sak 2B: Konstituering
Tinget konstitueres i henhold til NIHFs lov §15.

Styrets forslag til vedtak: Forslag til vedtak vil bli fremmet på Tinget.

Sak 2B-2: Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter
Styrets forslag til vedtak: De framlagte fullmakter ble godkjent. 
Ved tingets konstituering var det xxx* stemmeberettigede til stede.
*oppdateres i forkant av tinget.

Sak 2B-3: Valg av tingets funksjonærer 
Dirigenter: Terje Sletbak og Pål Giørtz 
Referenter: Forslag til vedtak fremmes på Tinget 
Redaksjonskomité: Forslag til vedtak fremmes på Tinget

Styrets forslag til vedtak: Tingets funksjonærer velges som foreslått.

Sak 3A: Godkjenning av forretningsorden og sakslisten

Styrets forslag til vedtak: Forretningsorden og sakslisten godkjennes som foreslått.

Sak 3B: Hilsninger 
Erik Unaas, styremedlem i NIF.

Sak 4: NIHFs beretning sesongen 2018/2019 og 2019/20
NIHFs beretning fra sesongen 2018/19 og 2019/20 gjennomgås. 
Dokumentene ligger som vedlegg 1 og 2. 

Styrets forslag til vedtak: NIHFs beretning for sesongen 2018/19 og 2019/20 vedtas.

SAKSLISTE
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Sak 5: Årsregnskap 2018 og 2019
Årsregnskapet for 2018 og 2019 gjennomgås av styremedlem Lise Kvil Torgersen. Årsregnskapene 
ligger som vedlegg 3 og 4

Styrets forslag til vedtak: De framlagte årsregnskapene godkjennes som regnskap for Norges 
Ishockeyforbund for regnskapsårene 2018 og 2019. 

Sak 6: Innkomne forslag
Sak 6A: A-VM for herrer i Norge 2027
Forslagsstiller: Forbundsstyret 
Norge har vært i A-VM for herrer siden 2006, men ennå ikke vært arrangør. Styret mener det er 
riktig at vi også bør være vertsland for verdens største årlige vintersportsarrangement. Danmark 
arrangerte VM i 2018, og gjennomførte mesterskapet med stor suksess. 

Styret anbefaler at NIHF søker VM i Norge i 2027, eventuelt i 2026 eller 2028. Styret har allerede 
startet et arbeid med kartlegging av mulige vertsbyer, og så langt er det fire byer som er aktuelle. Det 
har blitt avholdt møter med Trondheim, Lillehammer, Bærum og Bergen. 

I løpet av første kvartal av 2021 vil styret velge to byer som skal være vertsbyer for 
arrangementet. Søknadsprosessen starter etter dette og en avgjørelse på kongressen i IIHF vil 
komme i 2023. dersom Norge blir tildelt VM vil det være naturlig at vi også arrangerer VM for junior 
og/eller kvinner før 2027-arrangementet.
Styret ønsker tilslutning fra Tinget om å arbeide med søknad om VM for herrer i 2027.

Styrets forslag til vedtak: NIHF skal arbeide med søknad om å arrangere VM for herrer i 2027, 
eventuelt i 2026 eller 2028. 

Sak 6B: Endring av NIHFs lov, Hederstegnreglement og Protest- og Ankereglement
Forslagsstiller: Forbundsstyret 
Forbudsstyret foreslår enkelte endringer i NIHFs lov og i to reglement. Hovedendringene er 
konsekvenser av at ny lovnorm for særforbund som er er utabeidet av NIF. Andre endringer kommer 
fram av vedlagte skjema (vedlegg 5 oversikt reglementsendringer og vedlegg 6 endringsdokument 
NIHFs Lov).

Styrets forslag til vedtak: Forslag til lovendring og endring av Hederstegns og Protest- og 
ankereglementet vedtas. 

Sak 6C: Strategisk plan for norsk ishockey 2020-2024
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslaget til startegisk plan for 2020-2024 vil bli gjennomgått på Tinget. Planen har vært 
gjenstand for innledningsvise innspillsmøter i regionene med klubbene og diverse arbeidsgrupper. 
Utkastet til plan har vært ute til høring, og innkomne høringsinnspill er gjennomgått og er med på å 
danne grunnlag for foreliggende eksemplar av planen (vedlegg 7).

Styrets forslag til vedtak: Strategisk plan for norsk ishockey 2020-2024 vedtas.

hockey.no | @norskishockey
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Sak 6D: Forslag om egen anleggsansatt anleggskompetanse i regionene  
Forslagsstiller: Region Midt og Region SørVest
Region Midt og Region Sørvest har et så og si likelydende forslag til Tinget. NIHF har etter avtale 
med nevnte regioner samlet dette til en sak som legges frem for delegatene.

Begrunnelse for forslaget fra Region Midt:
Med henvisning til; Idrettens lagtidsplan for årene 2019-2023 vedtatt på idrettstinget i 2019 og ett 
av fire hovedmål – flere og bedre anlegg, punkt IV: 
Organisasjonsleddenes rolle i anleggsarbeidet og presisering av særforbundenes rolle – ”Særfor-
bundene skal i kommende tingperiode vurdere hvorvidt det er behov for å etablere anleggsveilede 
eller tilsvarende for ”sine” anlegg”. 

Med ytterligere henvisning til; Utkast til Strategiplan for Norsk Ishockey 2020-2024 som skal ved-
tas på Tinget 9.oktober – punkt 5 ANLEGG og strategi for mål under punkt 5.1.2 

 ”Regionene skal ha egne ressurspersoner som arbeider med anlegg, som skal samarbeide med 
NIHF’s anleggsutvalg”. 

Begrunnelse fra Region Midt:
Idrettstinget 2019 vedtok ny langtidsplan som er godt gjennomarbeidet av Idrettskretsene. 
Anleggsutbygging er i fokus og i forbindelse med Idrettens langtidsplan vedtar tinget: 
” Særforbundene skal i kommende tingperiode vurdere hvorvidt det er behov for å etablere 
anleggsveiledere...” 

NIHF Region Midt mener at anleggsutbygging er helt avgjørende for vekst, og altfor viktig og omfat-
tende til at regionene kan/skal utføre denne oppgaven utelukkende ved bruk av frivillige. Vi erfarer 
at NIHF’s anleggsutvalg ikke har fungert optimalt senere år. 

Region Midt opplever at anleggssaker i for stor grad blir ressurskrevende nybrottsarbeid som må 
utarbeides lokalt og at en helhetlig anleggsplan må prioriteres mye høyere av NIHF nasjonalt. NIHF 
Region Midt ønsker at det fastsettes en konkret nasjonal strategi med klare transparente mål og 
gjennomføringsplaner utover det som fremkommer i Strategiplan for Norsk ishockey 2020-2024. 
Vi vet at lokal idrettspolitisk saksbehandling varierer mye og foreslår derfor at ressursene tilføres 
regionene. Uten ansatte veiledere vil vi ikke oppnå langsiktighet og kompetanseoverføring. 
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Region Sørvest ønsker å fremme følgende forslag for Tinget: 
NIHF skal ansette anleggsveiledere som konstruktivt skal arbeide med anleggsutvikling i nært sam-
arbeide med NIHF’s anleggsutvalg. Dette gjennomføres ved ansettelse av 2 - 50%’s stillinger med 
kontorplass i hhv Region Midt og Region Sørvest. 
Forslag til vedtak på NIHF’ Ting 2020 fra Region Midt: 
NIHF ansetter anleggsveiledere tilsvarende ett årsverk samt setter av midler til utstrakt reisevirk-
somhet. Årsverket kan fordeles i regionene.

Forbundsstyrets kommentar:
Det er positivt at regionene er opptatt av anleggsutvikingen regionalt, og ønsker et større ansvar 
for prosessene som vi må ha for at nye ishaller skal bli bygget. NIHF mener vi fremover må følge to 
akser i anleggsarbeidet:

1. Fortsette det strategiske arbeidet der bedre rammebetingelser for bygging av ishaller er sentral 
oppgave. NIHF skal fortsette det idrettspolitiske påvirkningsarbeidet overfor 
NIF og myndighetene.

2. Et større regionalt engasjement der regionene i sitt organisasjonsledd innhar anleggskompetan-
se. Dette vil være et viktig arbeid i kommende anleggsutvikling, og dersom vi skal nå målene i 
strategisk plan.

NIHFs styre oppretter nye stillinger som skal lønnes over sentralbudsjettet, og styret anbefaler at 
det nye styret vurderer om det er rom for egen anleggsstilling som lønnes av NIHF. Det kan være 
aktuelt med en prøveperiode på 2 år, slik at man kan evaluere om dette er riktig bruk av midlene. 
Størrelsen på stillingen(e) må vurderes som en del av budsjettarbeidet. Plasseringen av personen(e) 
må også vurdere nærmere, men det er viktig at disse anleggsressursene har regional tilhørighet.

Forslag til vedtak: Tinget ber det nye styret vurdere om man innenfor NIHFs budsjett kan og skal 
engasjere anleggsressurser som skal arbeide regionalt.  

Sak 6E: Endring av regionsgrensene for NIHF Region Sørvest og NIHF Region Viken Vest 
Forslagsstiller: Idda Ishockeyklubb
Idda ishockeyklubb argumenterer i saken for at klubber i Agder skal flyttes fra Region Sørvest 
til Viken Vest.

Styrets forslag til vedtak: Regionsgrensene endres slik at klubber hjemmehørende i Agder fylke blir 
tilhørende NIHF Region Viken Vest. 

Forbundsstyrets kommentar:
Saken som er sendt inn av Idda ishockeyklubb er ikke en sak som skal behandles på Tinget. 
Myndigheten i slike saker er tillagt Forbundsstyret.
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NIHFs lov sier:
§ 27 Kretser/regioner 

1. Forbundsstyret oppretter ishockeykretser/regioner som består av idrettslagene innenfor kret-
sens/regionens grenser som er tilsluttet NIHF. 

2. Forbundsstyret har rett til å endre grensene for kretsene/regionene, treffe beslutninger om 
sammenslåing eller administrativt samarbeid/organisering, samt føringer på inntekter og 
utgifter. De berørte kretser/regioner skal ha anledning til å uttale seg.

Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes forbundsstyret for behandling der. 

Sak 6F: Etablering av nasjonal serie for U14 
Forslagsstiller: Idda ishockeyklubb
Forslag: NIHF sørger for at det fra og med sesongen 21/22 arrangeres nasjonal serie for U14. 

Forbundsstyrets kommentar:
Som i foregående sak så er ikke dette en sak som skal avgjøres på Tinget. Det er Forbundsstyret 
som avgjør hvordan serieinndelingene skal være og er en del av kampreglementet.

Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes Forbundsstyret for behandling der. 

Sak 7: Langtidsbudsjett 2020-2024
President Tage Pettersen vil innlede. 

Styrets forslag til vedtak: Langtidsbudsjett for NIHF 2020-2024 vedtas (vedlegg 8).

Sak 8: Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre, ankeutvalg, kontrollkomite og veteranutvalg for 
perioden 2020-22 ligger vedlagt i eget dokument (vedlegg 9) utarbeidet av valgkomiteen. 

I henhold til NIHFs lov § 17, pkt. 10 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. 9 foreslår Forbundsstyret følgende: 
“BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Eivind Redbo tilsettes som revisor for Norges 
Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar.”
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Forbundsstyrets forslag til Valgkomite for perioden 2020-22:
Leder: Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger - GV
Medlem: Morten Lillehagen, Storhamar IL Ishockey Elite - GV
Medlem: Ole Petter Melleby, Hasle Løren IL Ishockey - GV
Varamedlem: Karen Enevoldsen, Narvik Ishockeyklubb - GV

Styrets 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. Ankeutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.
4.         Veteranutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.
5.. Kontrollkomite velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen. 
6. Valgkomite velges i henhold til innstilling fra Forbundsstyret.
7. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjoner forbundet er tilsluttet.
8. BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Eivind Redbo tilsettes som revisor for Norges 

Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar.

Tinget avsluttes
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