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Referat interimstyremøte 1 – 2021/22
Hockeyseksjonen
Tid/Sted:
Tilstede:

Meldt forfall:
Fra administrasjonen:
Referent:
Møteleder:

Onsdag 20. OKTOBER 2021, Bryn og Microsoft Teams
Erik Hansen (Bryn)
Richard Moore (Bryn)
Jon Erik Erikson (Microsoft Teams)
Kamran Ashraf (Microsoft Teams)
Mohammad Qasim Waheed (Microsoft Teams)
Mahin Akbar
Inderjeet Singh Thatal
Mohammad Khidash Kiyani (Bryn)
Tomas Jonsson (Microsoft Teams)
Mohammad Khidash Kiyani
Erik Hansen

1.1 Oppsummering av utesesongen: Khidash informerte at det var flott å komme i gang. Vi fikk

gjennomført Eliteserien, U14 serien og 2 minirunder. Junior serien måtte avlyses da 1 av 3 lag trakk
seg før seriestart. Det har vært en del utfordringer rundt dommere. Det var ikke satt opp noe
dommerkurs og ingen fulgte opp dommerne. Det har også vært misnøye rundt den «avtalen»
klubbene gjorde mellom seg før sommerferien om en kombiserie. Det endte opp med at det ble en
7er serie i stedet. Klubbene brukte retningslinjene i sin favør.
1.2 Utfordringer knyttet til inne sesongen: Det er seriestart til helgen og det er kun 4 Elite kamper
som skal spilles. Det har kommet kun 1 dispensasjonssøknad. AU i NBF ser på denne og behandler
den. Det er utfordringer rundt dommere. Siden det ikke finnes noen dommeransvarlig, må vi finne
ut hvordan man skal administrere dommere. Interimstyret vedtok at inntil et seksjonsstyret er på
plass, skal arrangørklubben for den dagen være ansvarlige for å sette opp dommere. Det ble
diskutert litt rundt dommerkurs. Khidash kunne informere at grunnen til at kurset ble avlyst var fordi
det ikke fantes noe fagstoff for dommerkurs. Tidligere dommeransvarlige har holdt fagstoffet til seg
selv og det er ikke utarbeidet et konkret fagstoff for kurset. Kamran foreslo at Khidash kan påta seg
å gjøre denne jobben. NBF skal se på arbeidsoppgavene til Khidash og se om de finner rom for
dette oppdraget.
1.3 Etablering av nytt seksjonsstyre – hva er utfordringene?: Presidenten informerte at det er ingen
interesser som meldt inn. Klubbene har heller ikke meldt inn kandidater. Det er veldig synd og trist
å se at klubbene ikke tar dette på alvor. Det er kun 2 av 5 klubber (i interimstyret) representert på
dette møte i dag. Det ble vedtatt at man innkaller til et siste møte med klubbene kl. 15:30 i
Klemetsrudhallen på lørdag. Da er alle klubbene på plass i hallen og man skal ha ett mål for møte
og det er å ha klart et seksjonsstyret etter det møte. Om dette ikke blir tilfelle så må vi dessverre
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avlyse hele inne sesongen. Kathrine Tuft (fra klubbutvikling prosjektet) ble nevnt som en mulig ildsjel
for hockeyen. Presidenten tar kontakt med henne.
Etablering av ny seriekomité – enighet om komitéens oppgaver og myndighet: Avventes med
til etter møte på lørdag.
Velge en dommeransvarlig: Avventes med til etter møte på lørdag.
Orientering av helgens (15.-16.10.) Idrettsting, fremtidige rammer for norsk hockey: Tomas
og presidenten informerte om tinget. NBF hadde fremmet forslag om å etablere eget innebandy
forbund og landhockey forbund. Dette forslaget falt bort. NBF fikk gode ord til det arbeide vi gjør.
Presidenten spurte om hvor det kan være aktuelt å ha landhockey arena utenfor Oslo. Trondheim
og Stavanger ble nevnt som mulige områder. Presidenten tar kontakt med Sør-Vest Bandyregion
og Midt-Norge Bandyregion og spør om mulighetene for dette.
Videre blir det spennende å se etterspillet etter tinget. Tidligere kulturminister var der og sa at det
skal deles ut midler til integrering og inkludering. UK og kommende seksjonsstyret må finne konkrete
prosjekter som har det som tema.
Eventuelt: Ingenting ble tatt opp på eventuelt.
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