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 SAKSLISTE SÆRKRETSTING ROGALAND ISHOCKEYKRETS 
Onsdag 22.5.2019, kl 18.00-20.00 

Sted: DNB Arena, Stavanger, Bouvet-rommet, 3 etasje 
 

1. Åpning ved kretsleder Bjørn Berland 
2. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
4. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
5. Orientering om aktiviteten i RIHK, samt fokusområder for kommende sesong. 
6. Behandle årsberetning 
7. Behandle regnskap for Rogaland  ishockeykrets i revidert stand. 
8. Behandle innkomne forslag og saker: 

 
a) Forslag om å endre navn på Rogaland Ishockeykrets til Norges Ishockeyforbund – 

Region Sørvest. Se forslaget nærmere begrunnet i saksliste med beslutningsinfo. 
 
Forslagstiller – Styret i Rogaland Ishockeykrets 
 

b) Forslag om å godkjenne ny lov for Norges Ishockeyforbund – Region Sørvest. Se 
forslaget nærmere begrunnet i saksliste med beslutningsinfo. 
 
Forslagstiller – Styret i Rogaland Ishockeykrets. 
 

c) Forslag til beslutning på lagavgifter for sesongen 2019/2020. Se forslaget i saksliste 
med beslutningsinfo. 
 
Forslagstiller – Styret i Rogaland Ishockeykrets 

 
9. Fastsette kontingent. 

Se Styret i Rogaland Ishockeykrets sitt forslag i saksliste med beslutningsinfo. 
 

10. Behandle budsjett for Norges Ishockeyforbund – Region Sørvest for 2019 
 

11. Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:  
a) Leder  - 1 år suppleringsvalg  
b) Nestleder – 2 år 
c) 4 styremedlemmer – 2 år 
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d) 2 styremedlemmer – 1 år   
e) 3 varamedlemmer - 1 år 
f) 2 revisor med stedfortreder  - 1år 
g) Representanter til forbunds ting og representanter til ting og møter i andre 

overordnede organisasjoner  
h) Valgkomiteen med leder, 2 medlemmer og varamedlem – 1 år 

 
Posisjoner ikke på valg: 2 styremedlemmer 
 

12. Annet 
13. Orienteringssaker 

a) Regionen har budsjettert med å kunne ha engasjert daglig leder. 
b) Regionen har budsjettert med å kunne honorere medlemmer/komitemedlemmer for 

ekstraordinær innsats. 
 
 

 
14. Avslutning ved regionleder 

 
Stavanger 15.5.2019 

 
For Rogaland Ishockeykrets 
Bjørn Berland 
Leder 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Sakslisten med beslutningsinfo.  
 

1- Åpning ved kretsleder Bjørn Berland 
2- Godkjenne de fremmøtte representantene 
3- Godkjenne innkalling , saksliste og forretningsorden 
4- Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter for underskrive protokollen. 
5- Orientering om aktiviteten i RIHK, samt fokusområder for kommende sesong.  
6- Behandle årsberetning  
7- Behandle regnskap for Rogaland  ishockeykrets i revidert stand. 
8- Behandle innkomne forslag og saker 

 
a. Forslag om å endre navn på Rogaland Ishockeykrets til Norges Ishockeyforbund – 

Region Sørvest. 
 

Forslagstiller – Styret i Rogaland Ishockeykrets 
 
Norges Ishockeyforbund har besluttet å etablere en regionstruktur for nivå 2 i norsk 
ishockey til erstatning for kretsnivået. Der etableres 6 nye regioner.  Ulike modeller 
benyttes for gjennomføringen. For vårt vedkommende er modellen valgt hvor kretsen 
videreføres, men skifter navn til region og får et utvidet geografisk område som strekker 
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seg fra Agderfylkene i sør til Sogn og Fjordane i nord. Forretningsadresse for den nye 
regionen skal legges til Stavanger.  
 
Med henvisningen til beslutning om en ny regionstruktur innen norsk ishockey inkludert 
beslutning om navnevalg, samt valg av forretningsadresse for ny region foreslår styret i 
Rogaland Ishockeykrets at kretsen endrer navn til Norges Ishockeyforbund – Region 
Sørvest. 

 
Styret anbefaler endringen godkjent av særkretstinget. 
 
b.  Forslag om å godkjenne ny lov for Norges Ishockeyforbund – Region Sørvest. 
 
Forslagstiller  - Styret i Rogaland Ishockeykrets 
 
Som en konsekvens av overgang fra krets til region er det påkrevd at regionen 
godkjenner ny lov. Lovutkastet er basert på siste versjon av Norges Idrettsforbund’s lov 
norm for regioner og skal i etterkant også godkjennes av Norges Ishockeyforbund. 
 
Forslaget til ny lov foreligger i eget dokument utsendt i forkant av tinget. 
 
Styret anbefaler at ny lov godkjennes av regionstinget. I tillegg anbefaler styret at tinget 
gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIF’s 
lovnorm for særkretser/regioner. 

 
c. Forslag om å beholde nåværende lagavgifter.  

 
Forslagstiller – Styret i Rogaland Ishockeykrets 
 
Styret i Rogaland Ishockeykrets foreslår at lagavgifter fastsettes til følgende for 
sesongen 2019/2020: 

 
      Lagavgift 3.div Vest – ihht satser som fastlegges av NIHF for 3.div. 
       

Lagavgift kretsserie U8,U9,U10 -  2.500.-  
            

      Lagavgift SørVest serie U11-U15 - 4.000.- 
  

Foreslåtte lagavgifter for både kretsserier og Sørvest serier representerer en økning på        
kr.500,- sett i forhold til lag avgiftene 2 siste sesonger. 

 
Den gjeldende ordningen med at klubber som har spillere som blir tatt ut til 
regionmesterskap innbetaler 1.500 pr spiller, slik at en spiller som er tatt ut på 
representasjonsoppgaver i minst mulig grad skal betale egenandel for å delta i 
mesterskapet, videreføres. 
 
Styret anbefaler at lagavgiftene samt klubbutgifter for egne spillere som deltar i 
regionmesterskap, godkjennes av regionstinget. 
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9- Fastsette kontingent. 
 

Kontingent for 2019 – 2020 foreslås av Styret i RIHK  å ikke endres. Dette innebærer 
opprettholdelse av følgende kontingenter:  
 
A – Klubber med lag i Get liga eller 1. div: 9.350.- 
B – Andre klubber 5.200.- 
C – Seniorlag uten ungdomsavdeling: 5.200.- 
D – Sovende klubber uten lag i seriesystemet: 550.- 
E – Lag som er kun A-lag/seniorlag/kompisgjeng i 4. div eller lavere lokal serie: 550.- 
 
10. Behandle budsjett for Norges Ishockeyforbund – Region Sørvest for 2019 

 
11. Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:  
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING BLIR ETTERSENDT OG TILGJENGELIG 
SENEST DAGEN FØR TINGET. 

 
      12. Annet 
 

13.      Orienteringssaker 
a) Regionen har budsjettert med å kunne ha engasjert daglig leder 
b) Regionen har budsjettert med å kunne honorere medlemmer/komitemedlemmer for 

ekstraordinær innsats. 
 

14. Avslutning ved regionleder 
 
 
Stavanger 15.5.2019 

 
For Rogaland Ishockeykrets 
Bjørn Berland 
Leder 
 


