
Protokoll A rsmote i NOHA 2018 15 mai i Furuset Forum kl 19.00 

§ 9 Dagsorden pa arsmoter. 

1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. 
Vedtak: Innkalling godkjent. 
Ingen fullmakter. 
14 delegater inklusive styret 

2. Godkjenne dagsorden. 
Vedtak: Godkjent. 

3. Velge dirigent og sekretaer, som ogsa underskriver Irs mote referatet. 
Vedtak: 
Dirigent Kare N. 0stensen 
Sekretaer Bjorn Svendsen 

4. Utdeling av premier og utmerkelser. 
Vedtak: 
Kakas vandrepokal og divisjonsmester Jutul 
Divisjonsmester andre div Skedsmo. 
Terje Nyhaug fikk overlevert 80 ars gave. 

5. Behandling av styrets beretning for det forlopne Sr. 
Vedtak: Beretningen tatt til etterretning uten kommentarer. 

6. Regnskap med revisions innberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet for styret. 
Vedtak: Regnskapet og revisions beretningen godkjent uten kommentarer utover 
presiseringer 

7. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og andre avgifter. 
Vedtak: Budsjettet pa kr 63 500.- ble vedtatt. 
Kontingent pr lag kr 200.-
Serieavgift kr 2000.- pr lag. 
Lagen betaler selv kostnader til istid, NOHA organiserer betalingen for lagene i 
Furuset Forum som ikke har egen ordning. 

8. Behandle innkomne forslag. 
1. Forslag regelendring fra Kai Konnerup. 
2. Forslag regelendring fra styret v/Jan Foyn 
3. Forslag serieoppsett. 

9. Velge styret, revisorer og valgkomite. 
Valg: 
Kare N Ostensen President Ikke pa valg 
Jan Foyn Vise president Valgt for 2 ar 
Bjom E Wiker Kassere Ikke pa valg 
Johan P. Hougen serieansvarlig Ikke pa valg 
Ken Thomle Sekretaer NY Valgt for 2 ar 
Ann- Karin Ingvaldsen kommunikasjon/data Valgt for 2 ar 

Revisor: 
Trond Bjerke 

Valgkomite: 
Justin Stafford Ullensaker 
Terje Nyhaug Progress. 

Punkt8.1 

Dagens regler: 
Spesielle regler NOHA "I 



§ 1. Spillere som harfylt 35 ar kan for samme klubb, spille bade veteran og senior herrer i 
den laveste divisjon som NIHF tilbyr. 
En spider ma stS over en sesong etter a ha spilt i en av NIHF tre 0verste divisjoner f0r deltagelse i veteranserien. 
Keeper, 30 ar. Det kan S0kes dispensasjon for keepers alder. 
§1-1 Dersom en spider i laveste, senior herrer, 0nsker a spille veteranhockey og klubben ikke 
har eget veteran lag kan det s0kes NOHA om § fa spille veteran for en annen klubb. 

Endres til 
Spesielle regler NOHA 
§ 1. Spillere som har fylt 35 i r kan for samme klubb, spille bade veteran og senior herrer i en bredde 
divisjon. 
En spider ma sta over en sesong etter a ha spilt i en av NIHF 
prestasjonsserier (GET, f0rste og andre divisjon) f0r deltagelse i veteranserien. 
Keeper, 30 ar. Det kan s0kes dispensasjon for keepers alder. 
§1-1 Dersom en spider i laveste, senior herrer, 0nsker a spille veteranhockey og klubben ikke 
har eget veteran lag kan det s0kes NOHA om a fa spille veteran for en annen klubb. 

Vedtak: Styrets forslag fait med 2 stemmer for og 8 stemmer mot. Resten avhold seg fra i stemme. 
Ingen endring pa § 1 og 1.1 

§ 4-4. Matchstraff skal gis til alle spillere som er innblandet i brak. Likeledes spillere som forlater 
innbytterbenken for I delta i slagsmal. 

Vanlig straff: 3 min. lopende tid. Usportslig opptreden: 12.min. lopende tid. Matchstraff: Resten av 
kampen + stl over neste kamp 

§ 4-4. Matchstraff skal gis til alle spillere som er innblandet i brlk. Likeledes spillere som forlater 
innbytterbenken for H delta i slagsmll. 

Vanlig straff: 3 min. l0pende tid. Usportslig opptreden: 12.min. l0pende tid. Matchstraff: Resten av 
kampen + karantene i 3 kamper. Ved gjentakelse innenfor 12/24 mnd, 1 ars utestengelse. 

Begrunnelsen: NOHA 0nsker a fremme forslag pa strengere utestengelse ved 
matchstraff. Foruten tildelt matchstraff, utestenges spilleren i 3 kamper. Ved gjentakelse 
innefor 12(24) mnd, 1 ars utestengelse . 

Begrunnelse. Det er helt uakseptabelt av en Veteranspiller som over ar har spilt i 
seriesy stem met a ikke innordne seg en dommeravgjorelse. Vi har sportens anseelse og 
renomme a ta vare pa. 

Vedtak: Folgende ble vedtatt uten avstemning: 
§ 4-4. Matchstraff skal gis til alle spillere som er innblandet i brSk. Likeledes spillere som forlater 
innbytterbenken for § delta i slagsmll. 

Vanlig straff: 3 min. lopende tid. Usportslig opptreden: 12.min. lopende tid. Matchstraff: Resten av 
kampen + karantene i 3 kamper. Ved gjentakelse innenfor 12 mnd, kan styret i NOHA 
utestenge spilleren i inntil 1 ar. 

Punkt 8.2 

Endres til: 

Punkt 8.3 



Resultatet i sesongen 2016-17 skal vaere styrende for oppsettet i neste sesong. Styret i NOHA 0nsker a ta 
integreringen med NIHF et skritt videre og foreslir at lagene melder seg pa i TA. I perioden snarest etter 
arsm0tet og fram til medio august. 
Styret for i oppdrag a fin justere oppsettet basert pa pameldte lag og deres antatte kvalitet. 

Vedtak: Resultatet i sesongen 2016-17 skal vaere styrende for oppsettet i neste sesong. Styret i NOHA 
0nsker a ta integreringen med NIHF et skritt videre og foreslar at lagene melder seg pa i TA. I perioden 
snarest etter arsm0tet og fram til medio august. 
Styret for i oppdrag a fin justere oppsettet basert pa pameldte lag og deres antatte kvalitet. 
Etter pamelding og f0r endelig oppsett av divisjoner/avdelinger sendes det ut et forslag pa h0ring. 
Styret bes a vurdere 
F0rste div med 10 til 12 lag og resten i andre div. Begge serier spiller dobbel serie. 
Her er Ken siit forslag til serien 2018/2019. 

1 Div. 

Jutul 

Jar 

M/S 

Lamberseter 

Kongsberg 

Hasle Vikings 

L0renskog 

Progress Peanut Panters 

Skedsmo Old Timers 

Ullensaker Flyers (Ville fortsette i 1 Div med dette forslaget) 

Ringerike (Kan evt bytte med Cugars eller Vipers hvis dem ikke vil vaere i 1 Div) 

2 Div. 

Gruner 

Progress Old Panters 

Jutul Oldtimers 2 

Krakene Broken Wings 

Gamle Oslo Rullators 



Ski Farmers 

Jar Oldtimers 

RIL Boys 

Skedmo Old Mustangs 

Vipers 

Akershus Cugars 

Spiller dobbel serie i begge divisjoner. 

Sluttspill 4 beste lag. 

Hvis Nordstrand melder pa lag, tror jeg de har mange unge spillere. 

Kire N. 0stensen 


