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Referat styremøte 7 – 2021/22
Hockeyseksjonen
Tid/Sted:
Til stede:

Meldt forfall:

Fra administrasjonen:
Referent:
Møteleder:

Onsdag 18. MAI 2022, Microsoft Teams
Sebastian Vonen Skaugvoll
Kamran Ashraf
Jimena Val Gora
Shehryar Hussain
Richard Moore
Shamaila Hussain
Bouwe Hoekstra
Andrew Grant
Mahin Akbar
Inderjeet Singh Thatal
Mohammad Khidash Kiyani
Mohammad Khidash Kiyani
Sebastian Vonen Skaugvoll

7.1 Utvikling:
7.1.1
Info fra utviklingskomitéen: Sebastian informerte om arbeidet i UK. Det er mangel på

handlinger fra klubbene. Vi har fått inn gode strategier fra klubbene, nå gjenstår den fysiske
gjennomføringen.
7.1.2
Klubbenes vekststrategier: Klubbene har fått beskjed om å levere en detaljert strategi på
hvordan de skal gjennomføre tiltakene og hva de trenger av hjelp fra UK og NBF.
7.2 Info fra seriekomitéen:
7.2.1
Utendørssesongen 2022: Det er veldig spennende med minBandy appen som brukes som
delvis kampskjema i miks 13-16 serien. Dessverre er ikke alle klubber like flinke med å registrere
stallen i appen. SK kunne informere om at ikke alle klubber har sendt laglistene sine. Klubbene
skriver heller ikke ut kampskjema. Utfordringen som administrasjonen ser det, er at klubbene
informerer/kommuniserer ikke informasjonen videre til sine lagledere eller trenere. Vi har sendt
ut detaljert informasjon ang. bruken av minBandy appen og bruken av printeren som er på
Voldsløkka.
7.2.2
NM utendørs 2022: Jimena hører med Sagene om de kan være arrangør for NM.
Påmeldingsfrist for NM er fredag 17. juni 2022. Pokaler som skal deles ut: Seriekomitéen ser
på dette og lager forslag til premieutdeling. Det ble diskutert om at vi må bli flinkere til å publisere
statistikk på Facebook.
7.2.3
Klage saker: Seksjonen diskuterte og fattet vedtak på innkomne klager og saker.
7.3 Info fra dommerkomitéen:
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Evaluering av dommersamling: Delte meninger fra deltakere fra samlingen. Flere har klaget
på at dommere som ikke kom på samlingen har fått dømme kamper. Dette har dommeransvarlig
gitt info i ettertid at han har hatt egne samlinger med de dommerne. Andre klagen er at dommere
som skal dømme må få oversikten mye tidligere. DK har innført dette.
7.3.2
Status dommerkurs: Tas på neste møte.
7.4 Innendørssesongen 22/23.
7.4.1
Påmeldingsfrist til innendørs: Påmeldingsfrist for innendørssesongen er fredag 17. juni 2022.
7.4.2
Anleggssituasjonen haller: Kommunen har kommet med en løsning til Bjørnholthallen som
Kringsjå ikke har godtatt. Kommunen er tydelige på at de har ingen flere løsninger for nå og
landhockey må bestemme selv om de vil bruke Bjørnholthallen. Hvis vi ikke bruker
Bjørnholthallen, mister vi de timene fra utdelingen. Administrasjonen har utfordret OIK til å
invitere Kringsjå, OIK og BYM til et møte for å diskutere alternative haller for sesongen 23/24.
7.5 Nytt fra forbundet og administrasjonen:
7.5.1
Årsmøte 2022: Det har kommet inn kun 1 forslag fra et medlem i Kringsjå SK. Denne er ikke
signert eller sendt av leder i Kringsjå SK. Derfor må seksjonen forkaste dette forslaget.
Administrasjonen ønsker at klubbene og deres medlemmer respekterer og bruker de
retningslinjene som blir satt. De er der for å gjøre alles hverdag lettere, ikke komplisere ting.
7.5.2
Status landhockey i Norge: Sebastian sender e-post til seksjonsmedlemmene om situasjonen
til landhockey og den administrative støtten til NBF. Eivind (leder for utviklingsavdelingen),
Tomas (Generalsekretær i NBF), Khidash (Utviklingskonsulent for landhockey) og Sebastian
(leder for Hockeyseksjonen) har hatt et møte og det er en del oppdateringer rundt stillingen til
Khidash og rundt den økonomiske situasjonen til landhockey. Sebastian informerer
Hockeyseksjonen først og blir enig om en plan videre før dette kommuniseres videre til klubbene
og hockeymiljøet.
7.5.3
Status samordnet rapportering: På samordnet rapportering er det registrert 621 medlemmer
for landhockey.
7.6 Eventuelt: Ingenting ble tatt opp her.
7.3.1

Neste møte blir etter årsmøte
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