
 
  

 SAKSLISTE REGIONSTING 

Norges Ishockeyforbund Region Sørvest 

Tirsdag 15.06.2021, kl. 18.00-20.00 

 

Tinget arrangeres digitalt via TEAMS 

 
 

1. Åpning ved regionens leder 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. Behandle årsberetning 

6. Behandle regnskap for NIHF Region Sørvest, kontrollkomite og revisors beretning. 

7. Behandle innkomne forslag og saker: 

 

a) Forslag til beslutning på lagavgifter for sesongen 2021/2022. Se forslaget i saksliste 

med beslutningsinfo. 

Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest 

b) Forslag til beslutning om hjelmbruk for trenere. Se forslaget i saksliste med 

beslutningsinfo. 

Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest 

c) Forslag til beslutning om å innføre felles retningslinjer for utøvere, foresatte og 

trenere i regionen. Se forslaget i saksliste med beslutningsinfo. 

Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest 

 

8. Fastsette kontingent. 

 

Se Styret i NIHF Region Sørvest sitt forslag i saksliste med beslutningsinfo. 

 

9. Behandle budsjett for NIHF Region Sørvest for 2021 

 

10. Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:  

a) Nestleder - 2 år  

b) 2 styremedlemmer – 2 år 

c) 3 styremedlemmer – 1 år   

d) 3 varamedlemmer - 1 år 

e) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem 

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: Leder og 2 styremedlemmer 

 

11. Annet 

12. 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. 

c) Regionen har budsjettert med å engasjere konsulenter for gjennomføring av 

klubbutviklingsprosjekt. Prosjektet er 100% finansiert av NIHF 

d) Regionen har budsjettert med å engasjere rådgiver ishaller i en 50% stilling siste 7 

måneder av året. Engasjementet er 100% finansiert av NIHF. 

 

 

 

13. Avslutning ved regionleder 

 

Stavanger 03.06.2021 

 

For NIHF Region Sørvest 

Bjørn Berland 

Leder 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Sakslisten med beslutningsinfo.  
 

1- Åpning ved regionenes leder Bjørn Berland 

2- Godkjenne de fremmøtte representantene 

3- Godkjenne innkalling , saksliste og forretningsorden 

4- Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

5- Behandle årsberetning  

6- Behandle regnskap for NIHF Region Sørvest, kontrollkomite og revisors beretning. 

7- Behandle innkomne forslag og saker 

 

a) Forslag om å beholde nåværende lagavgifter.  

     Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest 

 

    Styret i NIHF Region Sørvest foreslår at lagavgifter fastsettes til følgende for    

sesongen 2021/2022: 

 

      Lagavgift 3.div Vest – ihht satser som fastlegges av NIHF for 3.div. – 7.550, - 

       

Lagavgift regionserie U8,U9,U10 -  2.500.-  



            

      Lagavgift SørVest serier U11-U15 - 4.000.- 

  

Foreslåtte lagavgifter for både regionserier og Sørvest serier innebærer ingen endring fra 

forrige sesong. 

 

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. 

 

b) Forslag til beslutning om hjelmbruk for trenere 

Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest 

 

Styret i NIHF Region Sørvest foreslår at alle klubber etterlever NIHF’s 

policydokument med tanke på hjelmbruk for trenere på is og pålegger sine trenere å 

bruke hjelm når de er på is. 

 

Styret anbefaler at regionstinget godkjenner forslaget. 

      

c) Forslag til beslutning om å innføre felles retningslinjer for utøvere, foresatte og 

trenere i alle klubbene i regionen. 

Forslagstiller – Styret i NIHF Region Sørvest 

 

Utvalgsarbeid med verdier&holdninger har munnet ut i forslag til retningslinjer for 

utøvere, foresatte og trenere. De 3 retningslinjene foreligger i eget vedlegg og 

sammen med saksdokumentene til tinget. 

 

Styret i NIHF Region Sørvest foreslår at alle klubbene i regionen adopterer de samme 

retningslinjene. 

 

Styret anbefaler at regionstinget godkjenner forslaget. 

 

 

8- Fastsette kontingent. 

 

Kontingent for 2021 – 2022 foreslås av Styret i NIHF Region Sørvest å ikke endres. Dette 

innebærer opprettholdelse av følgende kontingenter:  

 

A – Klubber med lag i Fjorkraft 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.- 

 



9- Behandle budsjett for Norges Ishockeyforbund – Region Sørvest for 2021 

 

10- Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:  

 

 

a) Nestleder – 2 år 

a. Bent Johansen – Stavanger Ishockeyklubb – Gjenvalg 

 

b) 2 Styremedlemmer – 2 år 

a. Tone L. Olsen – Ishockeyklubben Stavanger – gjenvalg 

b. Anne Lene K. Hansen – Kristiansand Ishockeyklubb – gjenvalg 

 

c) 3 Styremedlem – 1 år 

a. Anders Myhra Nordin – Stavanger Ishockeyklubb – gjenvalg 

b. Ørjan Bentsen – Lyderhorn Ishockeyklubb – gjenvalg 

c. Jone Fredriksen – Ishockeyklubben Stavanger - nyvalg 

 

d) 3 Varamedlemmer – 1 år 

a. Henning Haaland – Haugesund Ishockeyklubb – gjenvalg 

b. Mette Kerlefsen – Ishockeyklubben Stavanger – gjenvalg 

c. Stian Skarbøvik – Nærbø Idrettslag/hockeygruppa – gjenvalg 

 

e) Kontrollutvalg – 1 år – 2 medlemmer og varamedlem 

a. Eivind Haaverstein – medlem 

b. Trine Lyngaas – medlem 

c. Tore Kristensen - varamedlem 

 

f) 2 revisorer – med 2 stedfortredere – 1 år 

a. Bjørn Ove Bøe – Revisor 1 - gjenvalg 

b. Edwin Emmerhoff – Revisor 2 – gjenvalg 

c. Pål Haukali Higson – stedfortreder – gjenvalg 

d. Kjetil Bøe – stedfortreder – gjenvalg 

 

g) Representanter til forbunds ting og representanter til ting og møter i andre overordnede 

organisasjoner – Forslag – Styret i region Sørvest gis fullmakt til å oppnevne 

representanter. 

 

h) Valgkomite – 1 år – leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

a. Trygve Forgaard – leder – gjenvalg 

b. Elisabeth Løvåsvåg – medlem – gjenvalg 

c. Kjetil Garvik – medlem – gjenvalg 

d. Petter Nystrøm – varamedlem - gjenvalg 

 

Posisjoner ikke på valg – Leder og 2 styremedlemmer 

 

11-  Annet 

 

12-      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. 

c) Regionen har budsjettert med å engasjere konsulenter for gjennomføring av 

klubbutviklingsprosjekt. Prosjektet er 100% finansiert av NIHF 

d) Regionen har budsjettert med å engasjere rådgiver ishaller i en 50% stilling siste 7 

måneder av året. Engasjementet er 100% finansiert av NIHF. 

 

 

13-Avslutning ved regionleder 

 

 

Stavanger 03.06.2021 

 

For NIHF Region Sørvest 

Bjørn Berland 

Leder 

 


