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 Stavanger 16.5.2016 

 SAKSLISTE KRETSTING ROGALAND ISHOCKEYKRETS 
24.5.2016, kl 18.00-20.30 

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

1. Åpning ved kretsleder Peder E. Farmen 
2. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
4. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
5. Utdeling NIHF’s mersterskapsdiplom til JU18 m/lagledelse for seier i 

kretslagsturneringen.  
6. Oppdatering om aktiviteten i RIHK, samt fokusområder for kommende sesong. 
7. Behandle årsberetning 
8. Behandle regnskap for Rogaland  ishockeykrets i revidert stand. 
9. Fastsette kontingent. 
10. Behandle budsjett for Rogaland ishockeykrets 
11. Behandle evt. lovjusteringer m/Patrick Maloney 
12. Behandle innkomne forslag  

a) Forslag om navnendring på kretsen til et mer samlende navn. Slik som for eksempel:  
- Rogaland & Agder Ishockeykrets 
- SørVest-kretsen eller region SørVest 

Forslagsstiller: Kristiansand Ishockeyklubb 
b) Endring av noen av styretitlene til å beskrive rollene tydeligere 
Forslagsstiller: Styret 

13. Orienteringssaker 
a) Styret ser det hensiktsmessig pga arbeidsmengde og for god kvalitetssikring å 

opprette en Seriekomite som jobber med serieansvarlig og en dommerkomite som 
arbeider sammen med Dommeransvarlig. Disse to er mest preserende å opprette, men 
man kan også vurdere tilsvarende set-up rundt Sport og rundt rekruttering hvis man 
finner det hensiktsmessig.  

b) Styret ønsker å utrede muligheten for ansatt personell i kretsen. For å opprettholde 
den gode utviklingen og jobbe sammen med klubbene og forbundet på en optimal 
måte for regionen og sporten. Flere av de andre kretsene har allerede dette på plass. 

c) Arbeidet med å etablere en 4. divisjon og få registrert alle reelle utøvere i regionen 
slik som for eksempel man har gjort med stort hell i Sør-Trøndelag bør fortsette.  
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14.   Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:  
a) Leder  - 2 år  
b) Sekretær  - 2 år 
c) Kasserer - 2 år  
d) Dommeransvarlig  - 2 år 
e) Serieansvarlig  - 2 år 
f) PR & Info – 2 år 
g) 2 varamedlemmer  - 1 år 
h) 2 revisor med stedfortreder  - 1år 
i) Representanter til forbundsting og representanter til ting og møter i andre 

overordnede organisasjoner – styret gis fullmakt til å oppnevne representanter 
j) Valgkomiteen med leder, 2 medlemmer og varamedlem 

 
Posisjoner ikke på valg: Nestleder, Serieansvarlig, Rekrutteringsansvarlig, 
Keeperansvarlig og Ansvarlig for Sport/Kretslag  
 

15. Annet 
 

16. Avslutning ved kretsleder 
 
 

For Rogaland Ishockeykrets 
Leder Peder E. Farmen 


