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NORGES BANDYFORBUND 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 

 

SERVICEBOKS 1, ULLEVAAL STADION, SOGNSVEIEN 75. 0840 OSLO 

 

 ORG. NUMMER 971434406 

 BANKGIRO 7874.05.85486 

 TELEFON (+47) 21 02 95 70 

 E-POST bandy@nif.idrett.no 

 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat styremøte 8 – 2019/20  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Mandag 04. MAI 2020 kl. 18.00, Microsoft Teams 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Divyabhanu Singh Rathore, Richard Moore, Mohibb Malik og 

Mohammad Shabbir 

Meldt forfall: Karmjit Singh, Rumeet Brar og Mahin Akbar 

Ikke tilstede: Mohammad Qasim Waheed, Syed Ali Abbas og Umair Wafai 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

Møteleder: Jaswinder Pal Singh Garcha 

 

 

8.1 Nytt fra forbundet og administrasjonen: NBF har fått innvilget midler fra Sparebankstiftelsen på 3,3 millioner 

fordelt på 3 år. Det ble stilt spørsmål om Hockeyseksjonen kan søke om midler til utstyr fra Sparebankstiftelsen. 

Jaswinder tar opp dette med forbundsstyret. 

8.1.1 Status Voldsløkka: Se referat fra klubbledermøte nr. 2. 

8.1.2 Status Samordnet rapportering: Se referat fra klubbledermøte nr. 2. 

8.1.3 Status årsmøte og årsberetning: Årsmøte er utsatt til neste år. Seksjonen må fortsatt jobbe med 

årsberetningen. DK og SK jobber med sin beretning og den er snart klar. Alle har frist til mandag 11. mai 

og sende inn sine rapportert. Årsberetningen sendes til klubbene onsdag 13. mai. 

8.1.4 Premieutdeling for innendørs 19/20: Dette ble diskutert. Det var flere forslag: Forslag 1: Dersom 

utendørssesongen blir avlyst kan vi arrangere en sosial aften for alle klubber hvor vi deler ut pokalene. 

Forslag 2: Ber lag som har vunnet om å hente sine pokaler fra kontoret til Khidash på Bryn. Forslag 3: 

Dersom det blir utendørssesong deles disse pokalene sammen med utendørspokalene.  

Seksjonen bestemte at de avventer med dette til neste møte. De er også enig i at de må ta en beslutning 

på neste møte og ikke utsette dette enda mer. 

8.2 Utendørssesongen 2020: Se referat fra klubbledermøte nr. 2. 

8.3 Status treningstidsfordeling innendørs 20/21: Khidash informerte om dette. Administrasjonen har møte 

torsdag 7. mai hvor endelig fordeling fra OIK blir fastsatt. 

8.4 Status bestilling av arrangementstid innendørs 20/21: Khidash informerte om bestillingen. Her har 

administrasjonen tatt hensyn til at det kan være noen restriksjoner neste sesong slik at vi ikke kan ha like 

mange kamper på en dag. Dermed må vi bestille ekstra helger. 

8.5 Dommerkomitéen: Dego sender epost til dommere og spør om hvordan de holder seg aktive. Se referat fra 

forrige møte. DK vil helst ha fysisk kurs og ikke online. 

8.6 Info fra utviklingskonsulenten: Her er det ikke mye å nevne da UK har hatt mest administrative oppgaver 

den siste tiden. 

8.6.1 Innmelding av kurs for høsten 2020: Se referat fra forrige møte. 

8.6.2 Landhockeycamp sommer 2020: Denne må kanskje flyttes til høstferien. 

8.7 Eventuelt: Jaswinder fortalte at NBF har sagt at alle må løse og betale lisenser selv om det ikke blir noe 

seriespill. Lisensen dekker også skader ved hjemmetrening. 

Dego nevnte at klubbledermøte må følges opp med punkter fra forrige klubbledermøte og møteleder må 

bestemmes på forhånd slik at vedkommende kan forberede seg. 

Det ble også bestemt at Jaswinder spør Tomas (Generalsekretær i NBF) om regnskapet til landhockeyen. Etter 

dette kan vi avtale møte med Tomas hvor vi kan diskutere budsjettet og regnskapet til landhockeyen. Det ble 
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foreslått at vi inviterer Tomas på Hockeyseksjonens møte slik at alle styremedlemmer kan spørre ting de lurer 

på. Eventuelt kan leder og nestleder ha møte med Tomas på Ullevål. 

 

 

Dato for neste møte er mandag 25. mai 2020 kl. 18:00 på Microsoft Teams (kl. 17:00 

med klubbledere). 


