
Norges Veteran Hockey Forbund 
T " m 

Protokoll arsmote i NOHA 
Sted: Furuset Forum 

Dato: Torsdag 12. mai kl. 19.00 2016 

Dagsorden: 
1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. 

Vedtak: 13 Stemmeberettigede. Ingen fullmakter 
Godkjenne dagsorden. 
Vedtak: Det ble informert om at innkallingen var gjort i henhold til NOHA 
vedtekter. Godkjent. 

3. Velge dirigent og sekretaer, som ogsa underskriver ars m0te referatet. 
Vedtak: Mpteleder Kare 0stensen, Sekretaer Bj0rn Svendsen, med under 
Skriver Rune Rasch-Olsen 

4. Utdeling av premier og utmerkelser. 
Vedtak: Kai Konnerup fra Ski Farmers og Roar Gjertsen fra Jutul ble tildelt 
NOHA guilmerket for lang og tro tjeneste. 
Vinner av div 1: Jutul 
Vinner av div 2: Kongsberg 
Vinner av div 3: Ski Farmers. 

5. Behandling av styrets beretning for det forl0pne ar. 
Vedtak: Terje Nyhaug ba om at man var mer n0ye med kampoppsettet neste 
ar. Johan Peter Hougen informerte om feil i resultatet for div 3. som ble rettet 
og beretningen ble deretter godkjent. 

6. Regnskap med revisjons innberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet for 
styret. 
Vedtak: Terje Nyhaug spurte om hvorfor Oilers hadde fatt bevilget st0tte til 
drakter igjen. Johan Peter Haugen informerte om hvem som erklaerte seg 
inhabil og begrunnelsen for pa beslutningen. Andre lag kan ogsa soke om 
st0tte dersom det gjelder en spesiell anledning. 

7. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og andre avgifter. 
Vedtak. Medlemskontingent kr 200,- pr klubb og kr 2000,- pr deltagende lag. 
Det framlagte budsjett ble vedtatt. 

8. Behandle innkomne forslag. 
a. Oppdatere regler. 



Vedtak. Ingen endring pa slagskudd. Kan ikke l0fte kolla over isen. 
Punktet med kroppskontakt er OK. Forlenging 3 minutter besluttes nar 
det er 5 minutter igjen. Alternativt effektiv tid de siste 5 minutter om 
laget leder med 2 mal eller mindre. Innskjerping av alder, niva og 
karantene. De nye reglene blir da: 
Bilag 8 a Matchprotokoll 2016med forklaring.docx 

b. Dommere. 
Vedtak: Info fra Roger Fausko om hva som er gjort med dommer, 
lagleders ansvar og muligheter for oppf0lging av dommerne til a bruke 
de nye reglene. 
Lagleder skal ha med et eksemplar av reglene som skal gis til dommeren. 
Lagleder kan be om 6 fa underskrift av dommer f0r kampen pa at det spilles etter 
disse reglene. 

c. Pamelding til serien. 
Vedtak: Info om n0dvendigheten av a fylle ut pameldingskjemaer. 
Pa meldingskjemaene: 
Pameldingskjema2016 17.xlsx 
Pamelding spillere 2016 17.xls 

d. Fordeling av lag i divisjoner. 
Vedtak: Det framlagte forslaget ble godkjent. Antall lag i den enkelte 
serien skal vaere sa likt som mulig. Opp og nedrykk som skjer gjennom 
resultatene. 

e. Ny divisjon 55+ 
Vedtak: Tilbudet kommuniseres til klubbene. 55+ spillerne kan ogsa 
spille for sitt lag i den ordinaere serien. 

f. Gjennomf0ring av serien som na vs gjennom NIHF systemet. 
Vedtak: Info om arbeidet med NIHF for h fa veteranserien inn i TA. 

Velge styret, revisorer og valgkomite. 
Vedtak: 
President Kare 0stensen. Ikke pa valg. 
Visepresident Jan Foyn Valgt for 2 ar. Dommeransvarlig 
Styremedlem Johan Peter Hougen Ikke pa valg Serie ansvarlig 
Styremedlem Anne Karin Ingvaldsen. Valgt for 2 ar. Kommunikasjon ansvarlig 
Styremedlem Bj0rn Wiker Ikke pa valg. 0konomiansvarlig 
Styremedlem Bjtfrn Svendsen Valgt for 2 ar. Sekretaer 

Revisor Trond Bjerke 
Valgkomite: 
Roar Gjertsen 
Kare 0stensen 
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