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 SAKSLISTE SÆRKRETSTING ROGALAND ISHOCKEYKRETS 
Onsdag 23.5.2018, kl 18.00-20.00 

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

1. Åpning ved kretsleder Bjørn Stanley Ims 
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 Loven til Rogaland Ishockeykrets som innebærer at antall 
varamedlemmer til styret økes fra 2 til 3 medlemmer. Se forslaget i saksliste med 
beslutningsinfo. 
Forslagstiller – Styret i Rogaland Ishockeykrets 

b) Forslag om å beholde nåværende lagavgifter. 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 Rogaland ishockeykrets for 2018 
11. Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:  

a) Leder  - 2 år  
b) Sekretær & kursansvarlig   - 2 år   
c) Kasserer – 2 år  
d) Dommeransvarlig  - 1 år   
e) Jentesatsning – 1 år - suppleringsvalg 
f) Serieansvarlig – 1 år 
g) PR & Info – 1 år 
h) 3 varamedlemmer  - 1 år 
i) 2 revisor med stedfortreder  - 1år 
j) Representanter til forbunds ting og representanter til ting og møter i andre 

overordnede organisasjoner  
k) Valgkomiteen med leder, 2 medlemmer og varamedlem – 1 år 
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Posisjoner ikke på valg: Nestleder, Rekruttering, Sport & Kretslag, Keepersatsning 
 

12. Annet 
13. Orienteringssaker 

a) Særkretsens styre ønsker fortsatt 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 særkretsene har allerede 
dette på plass. Dette punkt henger også sammen med den bebudede endringen i krets 
strukturen i Forbundet, hvor der vil komme forslag om å etablere større regioner med 
utvidet mandat og ansvarsområder.  

b) Særkretsen har også budsjettert med å kunne honorere 
medlemmer/komitemedlemmer for ekstraordinær innsats. 

 
 

 
14. Avslutning ved kretsleder 

 
Stavanger 15.5.2018 

 
For Rogaland Ishockeykrets 
Bjørn Stanley Ims 
Leder 
 
 
 
Sakslisten med beslutningsinfo.  
 

1- Åpning ved kretsleder Bjørn Stanley Ims 
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 Loven til Rogaland Ishockeykrets. 
Forslagstiller – Styret i Rogaland Ishockeykrets 
 
Styret i Rogaland Ishockeykrets foreslår at Loven til Rogaland Ishockeykrets endres slik 
at antall varamedlemmer økes fra 2 til 3 medlemmer. Styret begrunner forslaget med at 
det er ønskelig med bredest mulig representasjon i styret og at dette åpner opp for at 
flere klubber blir representert i styret. 
 
Med henvisning til Lov for Rogaland Ishockeykrets vedtatt av særkretstinget 
09.05.1989, med senere endringer av 24.06.2016 og godkjent av Norges 
Ishockeyforbund, §16 Særkretstingets Oppgaver, punkt 9, bokstav L 
 
Nåværende tekst – ”2 varamedlemmer” 
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Ny tekst – ”3 varamedlemmer”. 
 
Styret anbefaler endringen godkjent av særkretstinget. 

 
b. Forslag om å beholde nåværende lagavgifter.  
Forslagstiller – Styret i Rogaland Ishockeykrets 
 
Styret i Rogaland Ishockeykrets foreslår at lagavgifter beholdes på nåværende nivå.  
 
Dette innebærer en opprettelse av gjeldende satser som er: 
 

      Lagavgift 3.div Vest – ihht satser som fastlegges av forbundet 
       

Lagavgift kretsserie U8,U9,U10 -  2.000.-  
            

      Lagavgift SørVest serie U11-U15 - 3.500.- 
 

 
Den gjeldende ordningen med at klubber som har spillere som blir tatt ut til 
kretslagsmesterskapet 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.  

 
 

9- Fastsette kontingent. 
 
Kontingent for 2018 – 2019 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 Rogaland ishockeykrets for 2018 
 

11- Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:  
a) Leder  - Bjørn Stanley Ims, Stavanger Ishockeyklubb – gjenvalg 2 år  
b) Sekretær & Kursansvarlig  - Hege Are-Ekstrøm, Stavanger Hockey – nyvalg 2 år  
c) Kasserer – Mette Kerlefsen, Stavanger Hockey – nyvalg 2 år  
d) Dommeransvarlig  - Anders Nordin, Stavanger Hockey - gjenvalg1 år  
e) Jentesatsning – Kari Johnson, Stavanger Hockey – suppleringsvalg 1 år  
f) Serieansvarlig – Jan Arild Sørbø, Stavanger Hockey – gjenvalg 1 år 
g) PR&Info – Alexander Boxill, Stavanger Hockey – gjenvalg 1 år 
h) 3 varamedlemmer  -  Stian Skarbøvik, Nærbø IL  - nyvalg 1 år 

- Espen Schou-Nilsen, Randesund Ishockeyklubb – nyvalg 1 år 
- Anna Dahlqvist, Haugesund Ishockeyklubb – nyvalg 1 år 

i) 2 revisor med stedfortreder  - 1år 
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Revisor 1: Bjørn Ove Bøe, Stavanger Hockey – gjenvalg 1 år 
Revisor 2: Edvin Emmerhoff, Stavanger Hockey - gjenvalg 1 år 
Stedfortreder 1: Pål Higson, Stavanger Ishockeyklubb - gjenvalg 1 år 
Stedfortreder 2: Kjetil Bøe, Stavanger Ishockeyklubb - gjenvalg 1 år 
 

j) Representanter til forbunds ting og representanter til ting og møter i andre 
overordnede organisasjoner  - Forslag: Styret i RIHK gis fullmakt til å oppnevne 
representanter. 

k) Valgkomiteen med leder, 2 medlemmer og varamedlem 
Leder: Trygve Forgaard, Stavanger Hockey - gjenvalg 1 år 
Medlem: Elisabeth Løvåsvåg, Hafrsfjord Kings, nyvalg 1 år 
Medlem: Kjetil Garvik, Stavanger Oilers – gjenvalg 1 år 
Vara: Blir supplert på Særkretstinget 
 
Posisjoner ikke på valg: Nestleder, Rekruttering, Sport&Kretslag, Keepersatsning 
 

     12.      Annet 
 

13.      Orienteringssaker 
a) Særkretsens styre ønsker fortsatt 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 særkretsene har allerede 
dette på plass. Dette punkt henger også sammen med den bebudede endringen i krets 
strukturen i Forbundet, hvor der vil komme forslag om å etablere større regioner med 
utvidet mandat og ansvarsområder. 

b) Særkretsen har også budsjettert med å kunne honorere 
medlemmer/komitemedlemmer for ekstraordinær innsats. 

 
 

 
14. Avslutning ved kretsleder 

 
 

 
Stavanger 15.5.2018 

 
For Rogaland Ishockeykrets 
Bjørn Stanley Ims 
Leder 
 


