
Protokoll for 
A r s m o t e i NOHA 2 0 1 7 1 5 ma i i F u r u s e t Fo rum kl 1 9 . 0 0 

Dagsorden. 

1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. 
Vedtak: 
Innkalling ble godkjent, ingen fullmakter. 
Det var 15 stemmeberettigede og 9 klubber til stede. 

2. Godkjenne dagsorden. 
Vedtak: Godkjent, 

3. Velge dirigent og sekretaer, som ogsa underskriver ars m0te referatet. 
Vedtak: 
Dirigent K i r e N 0stensen 
Sekretaer Bjorn Svendsen 
Med underskriver av protokollen Vegar Gran 

4. Utdeling av premier og utmerkelser. 
Vinner forste div : Jutul 
Vinner andre div: H/L Vikings 
Vinner tredje div: Gruner Hugin. 

5. Behandling av styrets beretning for det forlopne Sr. 
Vedtak og kommentarer til beretningen: 
Kritikk fra flere om at Gruner fikk spille med to lag i tredje div med bakgrunn i regelverket, 
resultatene fra forrige sesong og kvaiiteten pa det beste laget. 
Det var ogsl kritikk av Lorenskog som trakk f0rstelaget og stilte hovedsakelig med det 
laget i andre div. 
Det er onskelig at tabellen legges inn i styrets beretning. 
Sty ret ma se p§ rutinene for utbetaling av dommer godtgj0relser. 

6. Regnskap med revisjons innberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet for 
styret. 
Vedtak: Regnskapet skal ha kolonner for budsjett det har vaert styrt mot. Budsjettet ble 
lest opp under behandlingen. 
Regnskapet ble deretter godkjent. 

7. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og andre avgifter. 
Vedtak: 
Budsjettet ble godkjent med f0lgende presiseringer. 
Lag som melder seg pS serien og trekker laget etter at serien er satt opp skal betale 
serieavgiften. 

8. Behandle innkomne forslag. 
Seriesystemet: 
Vedtak: 
Seriesystemet som ble foreslatt av styret ble vedtatt med f0lgende presiseringer: 
Styret mS vurdere oppsettet med tanke pa kvalitet og reisebelastninger. 



Lag som ikke m0ter til bortekamp: 
Vedtak: Betereglementet til NIHF ligger i bunnen, men kan fravikes av styret. 

Forslag fra Ringerike vedr0rende spill i veteran og laveste div I deres krets. 
Vedtak: Styret kan godkjenne dispensasjon pS spillemiva. 

Utfordringer med keepere vedrorende alder og division. 
Vedtak: 
Styret kan gi dispensasjon for § fa* gjennomfort kamper. 

Innspil l: Muligheter for I laget et lag for spider 55+ for deltagelse i turneringer. 
Vedtak: Styret tar initiativ. 

9. Velge styret, revisorer og valgkomite. 

Jan Foyn, visepresident, dommer ansvarlig. Ikke pa valg 
Johan P. Hougen, styremedlem, serieansvarlig. Valgt for 2 ar 
Bj0rn Wiker, styremedlem, 0konomiansvarlig. Valgt for 2 ar 

kommunikasjon/data/tabeller. 

Revisor: 
Trond Bjerke. 

Valgkomite: 
Roar Gjertsen 
Kare N. 0stensen. 

Styret: 
Kire N. 0stensen, president. Valgt for 2 ar. 

Bj0rn Svendsen, styremedlem, sekretaer. 
Ann- Karin Ingvaldsen, styremedlem, 

Ikke pa valg 
Ikke pa valg. 

Kare N. 0stensen 

Dirigent 


