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Referat styremøte 6 (ekstraordinært styremøte) – 2018/19
Hockeyseksjonen
Tid/Sted: Tirsdag 11. DESEMBER 2018 kl. 17.30, Voldsløkka
Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Mohibb Malik, Divyabhanu S. Rathore, Rumeet Brar og Khuram
Shehzad
Meldt forfall: Richard Moore, Inger Knudsen og Karmjit Singh
Ikke tilstede: Mohammad Usman Tajamal
Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani
Referent: Mohammad Khidash Kiyani
Møteleder: Khuram Shehzad

6.1 Lisenskontroll: Seksjonen har ikke myndighet å behandle avvikene, og dette sendes til
sanksjonsutvalget. Forbundet vil gjøre klubbene klar over at det er knyttet en forsikringsordning til
lisensen. Det som er viktig er at løst lisens er forutsetningen for spillerens spilleberettigelse i
obligatoriske kamper (serie eller cup-kamper organisert av forbundet eller kretsene/regionene). Å
benytte en ikke lisensiert spiller er, i henhold til NBFs lov og sanksjonsbestemmelser, å benytte en
ikke spilleberettiged spiller. Konsekvensen for å benytte en ikke spilleberettiged spiller er tapt kamp.
Det samme gjelder for å benytte spiller som ikke er medlem/representasjonsberettiged for klubben.
Det er også viktig at betalt lisens er vedtatt av Forbundstinget og en betalt lisens gjelder for alle
idrettene i NBF. Det er derfor ikke seksjonene som har beslutningsmyndighet når det gjelder
hvordan brudd på lisensbestemmelsene håndteres. Dette skal håndteres av sanksjonsutvalget. Det
skal også gjøres klart at forbundskontoret kan når som helst foreta lisenskontroll selv uten å varsle
klubber. Klubbene må være klar over de lover og regler som gjelder i Norges bandyforbund.
6.2 Landslaget: Det har kommet en mail fra EHF hvor de ber oss revurdere vedtaket vårt fra sist. De
er rett og slett misfornøyde med at vi må trekke ut landslaget fra 2019 turneringen. Det har også
kommet inn forespørsler fra spillere i Nederland som er 50% norske om å kunne representere Norge
i det norske landslaget. EHF har også sendt oss en kandidat for trener jobben. CVn til denne
personen er veldig god men det praktiske rundt treneren er ennå usikkert. Seksjonen diskuterte
dette og fram til at vedtaket opprettholdes men Jaswinder får lov til å jobbe med å finne ut om de
praktiske utfordringene rundt treneren. Seksjonen bestemte seg for å ta en ny vurdering av vedtaket
på neste møte. Vi har fått svarfrist 15. januar 2019 fra EHF. Datoen for neste møte endres ift denne
fristen.
6.3 Eventuelt:
6.3.1 Sak 1: Forslag fra Dego: Mailene som kommer fra klubbene til seksjonen og administrasjonen
skal sendes i tiden 08:30-17:00 mandag-fredag. Grunnen til dette er at det kommer mange
mailer fram og tilbake om kvelden som forblir ulest pga av så mange mailer. Dette ble vedtatt.
6.3.2 Møte med BYM: Jaswinder har vært i møte med BYM og KID, hvor de har tatt opp spørsmål
rundt driftsavtalen og diverse andre ting tilknyttet Voldsløkka. På møte var også Espen
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6.3.3

6.3.4

6.3.5
6.3.6

Johansen fra OABR og Tor Audun Sørensen fra forbundskontoret. Vi blir tilsendt skriftlig referat
fra det møte.
Henvendelse fra Kringsjå om Europa Cup: Det har kommet spørsmål fra Kringsjå SK om
hvorfor Furuset er meldt inn på Challenge III mens Kringsjå i Challenge IV i 2019 utendørs.
Dette ble forklart veldig enkelt med at Furuset og Kringsjå ble meldt inn i Challenge IV fra
seksjonens side mens Furuset fikk direkte tilbud fra EHF i ettertid (siden 1 lag i Challenge III
hadde trukket seg) om å delta på Challenge III siden de var seriemestere fra Norge i 2017 (og
de neste høyt rangerte i EHF sin liste). Dette har de godtatt. Det skal også gjøres oppmerksom
på at hvis Furuset hadde takket nei så er det ikke garantert at Kringsjå hadde fått tilbudet. EHF
hadde spurt seriemestere fra et annet land. Det skal også gjøres klart at ifølge EHF sine
retningslinjer så skal seriemestere delta på den øverste divisjonen uavhengig av hvem som
deltok der året før. Det er Norge som beholder eller rykker opp i divisjoner og ikke klubben.
Sanksjonsutvalget: Det ble informert at det har gått alt for mange saker til sanksjonsutvalget
hittil denne sesongen. Dette er verken forbundet eller sanksjonsutvalget glade for. De mener at
seksjonen må samle inn alle klubbene til et møte hvor man tar opp disse problemstillingene.
Noen saker som kan håndteres av seksjonen bør håndteres av seksjonen og ikke sendes
direkte til sanksjonsutvalget. Dommere/klubber bes sende sine rapporter/protester til enten
seriekomité eller seksjonssekretær som igjen vurderer om det er en sak for sanksjonsutvalget
eller seksjonen.
Disp. søknaden fra MASK: Disp. søknaden fra Mask ble behandlet. De får skriftlig vedtak fra
seriekomité.
Lisenskontroll i fremtiden: Dommere/sekretariat sjekker lisenser før første kamp fra neste år,
og ved ikke betalt lisens blir spilleren nektet å spille kampen. Seksjonen må finne en måte å
gjøre lisenslistene tilgjengelig for dommere og sekretariat.

Neste møte tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17.00
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