
 

 
 

 
ENDRINGSLOGG TIL TINGBOKEN 2022 

Kun endringer som er gjort etter trykk er gjengitt i loggen 
(loggen er sortert på rekkefølge i boken) 

 
Dato 

 

Endringshenvisning Endring Merknad 

22.04. Sak 4.1, pkt C – 

Møter/styrevirksomhet, 

side 11 

Antall styremøter er korrigert til 46 med til 

sammen 268 protokollerte saker.   

Antall Forbundsrådsmøter er korrigert til 20.  

Saksantallet her er korrigert til 64. 

Kun korrigert i nett-

versjonen 

03.05. Pkt. I – Politisk rapport, 
side 22 

Første punkt øverst på siden er korrigert til: 

Juniorjentene (LK02) deltok i EM i 

Slovenia, og ble nr. 9.  

 

Kun korrigert i nett-
versjonen 

22.04. Pkt. I – Politisk rapport, 

side 24 

Siste setning under EHF EURO 2020 er 

korrigert til: Både sportslig og økonomisk 

ble EHF EURO 2020 en suksess for norsk 

håndball. 

Kun korrigert i nett-

versjonen. 

22.04. Pkt. J - Asbjørn 

Henriksens Fond til 

Håndballidrettens 

fremme, side 26 

Siste setning i nest siste avsnitt er korrigert 

til: Det betyr at Innsatsprisen for 2019, 

2020 og 2021 vil overrekkes i forbindelse 

med Håndballtinget 2022 og fredags-

kvelden 6. mai.  

Kun korrigert i nett-

versjonen. 

03.05. Pkt. K – Særrapporter, 
rapport fra DiU, side 32 

Antall saker som er behandlet i 
tingperioden er korrigert til 17 saker. 

Kun korrigert i nett-
versjonen. 

03.05. Sak 4.2.2 – Beretning 
fra Sanksjonskomiteen, 
side 39 

Antall saker som er behandlet i 
tingperioden er korrigert til 31 saker hvorav 
1 ble trukket rett etter oversendelse. 

Kun korrigert i nett-
versjonen. 

03.05. Sak 4.2.3 – Beretning 
fra Appellkomiteen, 
side 40 

Antall saker som er behandlet i 
tingperioden er 25 saker, noe som er en 
økning på 21 saker med forrige tingperiode. 

Kun korrigert i nett-
versjonen. 

22.04. Sak 5.3.1 - Styrets 

årsrapport for 2021, 

side 94 

Nest siste setning i nest siste avsnitt under 

Sportslig, 2021 for seniorlandslag er 

korrigert til: I OL vant jentene bronse. 

Kun korrigert i nett-

versjonen. 

22.04. Sak 8.1.3 - Klubb-
kontingent 2025,  
side 140 

Setningen over forslaget strykes. Kun korrigert i nett-
versjonen. 

22.04. Sak 9.1 – Valg-

komiteens innstilling, 

side 145 

Forbundsstyrets innstilling til Valgkomite for 

perioden 2022-25 er lagt inn.  

Kun korrigert i nett-

versjonen. 

02.05. 
 

Forslag til Strategiplan Et revidert forslag til ny Strategiplan er 
lastet opp på handball.no 

En papirkopi av det 
reviderte forslaget 
deles ut til delegatene 
ved ankomst 

 


