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28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 

Til behandling.: 

1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. 

Vedtak: Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 

19 delegater. Ingen fullmakter til behandling. 

2. Godkjenne dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

3. Velge dirigent og sekretær. 

Vedtak: Kåre N. Østensen ble valgt til dirigent. Bjørn Svendsen ble valgt 

til sekretær. 

4. Utdeling av premier og utmerkelser. 

Vedtak: Utdelingen ble foretatt av Cato Ryd i henhold til resultatene i 

styrets beretning. 

5. Behandling av styrets beretning for det forløpne år. 

Vedtak: Vedtatt med følgende kommentarer: 

Side 3 punkt serieavvikling fra Morten Varsla: 

Dette har ikke vært bra nok, og må bli bedre.  

Tatt til etterretning. 

Side 3 punkt lisenser og gjennomføring: 

fra Terje Nyhaug: Styret har ikke vært konsekvente i perioden. Advarte 

mot potensielt store beløp i bøter. 

Tas til etterretning. 

Side 5. Artic cup.  

Diskusjon om historikk og om dette punktet skulle være med eller ei i 
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beretningen. Da det kun er informasjon kunne det være med i tillegg til 

at 1 divisjonsklubbene i framtiden kunne være interessert i deltagelse. 

Tas til etterretning 

6. Regnskap. 

Vedtak: 

Vedtatt med kommentarer fra Morten Varsla og Terje Nyhaug som 

redegjorde for historikk og formaliteter rundt beløpet Arctic cup.  

Kåre N. Østensen redegjorde for sitt syn og arbeidet med å få NIHF til å 

betale beløpet og tidshorisont. 

Revisors beretning ble ikke lest, men er uten merknader. 

7. Vedta budsjett, fastsette kontingent og andre avgifter. 

NORGES VETERAN HOCKEYFORBUND 

    BUDSJETT 2013-2014 

INNTEKTER KRONER 
  

UTGIFTER KRONER 

Kontingent 20.000   
 

Leie møtelokale 3 000 
Serieavgift, 
baneleie 242.000   

 
Porto/trykksaker 500 

Renter 
 

10.000   
 

Gaver, blomster 1 000 

   
  

 
Baneleie serien 242.000 

   
  

 

Div. uforutsette 
utg. 1.500 

   
  

 

Utgifter Tinget 
NIHF 3.000 

   
  

 
Styrehonorar 18.000 

   
  

 

Årsleie 
hjemmeside 3.000 

Sum  
 

272.000   
 

Sum  
 

272.000 

        I dette budsjettet ligger det ikke økning i kontingent og serieavgift.  
Det er mange andre oppgaver som styret mener det er behov for å 
løse, men som man i skrivende stund ikke har inntektsdekning for. 

  Styret ber om følgende vedtak: 
     Oppgavene kan utføres dersom det er 

inntektsdekning. 
  Vedtak:  

Vedtatt uten endring på kontingent og serieavgift.  
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8. Behandle innkomne forslag.  

a. Forslag fra styret: 

Vedtekts endringer. 

Vedtak:  

Vedtatt med følgende endringer: 

§1 Hockey Forbund endres til Hockeyforbund. 

§7 Første setning endres til: Lisens pr. spiller skal være betalt før 

spillerens første kamp i gjeldene sesong. 

b. Forslag fra styret: 

Seriespill. 

Lagene melder inn hvilke spillere som skal spille på det enkelte lag 

før serien settes opp. 

Alle klubber må levere inn liste over hvilke spiller som de melder 

opp for spill pr. lag med e-mailadresser pr. spiller og eventuelt 

hvilken klubb det er løst lisens gjennom. 

Dette og siste sesong resultater brukes til å bestemme divisjoner 

av styret. 

Flytting av spiller kan gjøres før nytt år etter søknad til NOHA. 

Vedtak: Vedtatt. 

c. Forslag fra Ski: 

Divisjons oppsett. 

Vedtak: 

Forslaget ble ikke vedtatt, men det framkom ønske om at styret 

ser på muligheter for en div 4, med f.eks spillere over 55 år pluss 

eventuelt noen underårige over 50.  

9. Valg. 

President: Kåre N. Østensen. Oslo Oilers. Valgt for 2 år. 

Visepresident: Terje Nyhaug. Hasle/Løren Ikke på valg 

Kasserer: Bjørn Wiker Oslo Oilers. Valgt for 2 år. 

Styremedlem: Bjørn Svendsen Furuset. Valgt for 1 år. 

Styre medlem: AnneLise B. Østensen, Frisk. Ikke på valg. 

Styremedlem: Cato Ryd, Grúner Estenders. Valgt for 2 år. 

Revisor: Trond Bjerke ikke på valg. 

 

Valgkomité: Terje Bolt Hansen, Kjell Syversen, Roger Fausko. 
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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. 

§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. 
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§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. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. 
2. Godkjenne dagsorden. 
3. Velge dirigent og sekretær, som også underskriver års møte referatet. 
4. Utdeling av premier og utmerkelser. 
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. 
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§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. 

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. 

 

 


