Vedtekter:
§ 1 Navn, stiftelsesdato og virksomhetsområde.
Forbundets navn er Norges Veteran Hockeyforbund, internasjonalt, Norwegian
Old timers Hockey Association og forkortes til NOHA.
Norges Veteran Hockeyforbund er stiftet 16. august 1985 og er underlagt
Norges Ishockeyforbund.
§2 NOHA´s Oppgaver og formål.
1. NOHA oppgave er å fremme veteranspillet i Norge og representere
veteranidretten internasjonalt.
2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet.
3. Organisere seriekamper, turneringer og mesterskap for tilsluttede klubber og
utenlandske klubber tilsluttede sine respektive lands sær/veteranforbund.
4. Organisere krets/regionturneringer i samarbeid med NIHF gjennom etablerte
kretser og regioner.
5. Gjennom NIHF sikre rettigheter til inntekter for sitt arbeid.
§3 Administrasjon og styre.
NOHA styres av President, visepresident samt 4 styremedlemmer.
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§4 Utmeldelse
En klubb som ønsker å melde seg ut av NOHA skal gjøre det skriftlig.

§5 Kontingent og serieavgift til NOHA.
Årsmøtet beslutter størrelsen på kontingenten pr. klubb og serieavgiften pr.
lag.
Årsmøtet kan gi styret mandat til å beslutte dette senere om det er
hensiktsmessig.

§6 Tap av rettigheter.
Et lag som ikke har oppfylt sine forpliktelser til fastsatt tid, taper 3 uker etter
varsel i rekommandert brev sine rettigheter, inntil forpliktelsene er oppfylt.
§7 Lisens
Lisens pr spiller skal være betalt før spillerens første kamp i gjeldene sesong.
Dette i henhold til betalingsbetingelser som styret bestemmer.
Dette gjelder ikke spiller fylt 70 år.
§ 8 NOHA´s årsmøte
Skal avholdes innen medio mai. Styret fastsetter møtested og dato. Innkalling
til årsmøtet skal være klubbene i hende senest 14 dager førvedkommende
årsmøte.
NOHA´s styre kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de finner grunn til
dett eller når minst 1/3 av de tilsluttede klubber forlanger det.

§ 9 Dagsorden på årsmøter.
1.
2.
3.
4.

Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter.
Godkjenne dagsorden.
Velge dirigent og sekretær, som også underskriver års møte referatet.
Utdeling av premier og utmerkelser.
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5. Behandling av styrets beretning for det forløpne år.
6. Regnskap med revisjons innberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet
for styret.
7. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og andre avgifter.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Velge styret, revisorer og valgkomité.
§10.Stemmerett.
Hver medlemsklubb har 2 stemmeberettigede. Klubber som ikke har ordnet
sine økonomiske forpliktelser overfor NOHA innen årsmøtet avholdes, har
ingen tale eller stemmerett.
§11. Hederstegn, merker diplomer og pokaler.
Forbundets emblem med bokstavene NOHA, skal brukes på de merker pokaler,
premier og diplomer som tinget og styret deler ut.
NOHA har følgende hederstegn:
A. Æresmedlem.
Styret i NOHA kan utnevne personer som har yt en helt ekstraordinær
innsats for norsk veteranhockey.
B. Gullmerket.
Styret i NOHA kan utnevne personer som har yt en helt særskilt innsats
for
norsk
veteranhockey.
Som særskilt innsats ansees.
a. Arbeid vesentlig utover det man kan kreve som tillitsvalgt på
styreplan over lengre tid.
b. Særlig innsats på klubb plan.
c. Andre som på landsbasis har gjort en særligfortjenestefull innsats
for norsk veteranhockey.
C. Diplom
a. De seirende klubber i divisjonsmesterskapene.
b. Ledere, dommere og klubber som på landsbasis har gjort en særlig
fortjenestefull innsats for norsk veteranhockey.
§12 Revisjon.
NOHA´s kasse og regnskap skal revideres av 2 revisorer valgt av årsmøtet.
Revisor avgir beretning til årsmøtet.
§ 13 Vedtektsendringer.
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Endringer av NOHA´s vedtekter kan skje på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte. 2/3 av de fremmøtte må stemme for endringsforslaget.
§ 14 Oppløsning.
Forslag om oppløsning kan kun behandles på ordinære årsmøter. Blir vedtak
om oppløsning fattet med minst ¾ flertall, skal forbundets midler og eiendeler
tilfalle Norges Ishockey Forbund.
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