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SAK 1

SAKLISTE

President Kåre Geir Lio åpnet det 52. Håndballtinget på Scandic Park Sandefjord fredag
5. mai 2017 kl 16:00. Han ønsket spesielt velkommen til de to tidligere presidentene
Thorleif Gange og Arne S. Modahl, tidligere generalsekretær i Per Otto Furuseth, samt til
2. visepresident i Norges idrettsforbund, Oddvar Jensen.
På åpningsdagen av Håndballtinget er det gledelig å konstatere at norsk håndball nå er tett
på 124.000 medlemmer. En finere 80 års gave kan man ikke tenke seg!
Vi må utvikle oss videre i norsk håndball, slik at vi er i stand til å tåle medgang og motgang.
Presidenten uttrykte at tillit, tro, entusiasme og mot bør prege dette Håndballtinget. Alle
stemmeberettigede bør stemme som et stort VI på vegne av alle som er avhengige av at vi
legger ting til rette. Vi er forpliktet til å legge til rette for en idrett alle kan være stolte av.
Presidenten ba om kloke vedtak som tar norsk håndball viktige steg videre. Vi bør ha et
skarpt øye på hvem vi er til for, altså barn og unge som har lyst til å drive håndball og
forbedre seg. Våre medlemmer ber om mening, moro, lek og å bli sett.
Håndballfamilien er stor, og dessverre er det slik at noen har falt fra i løpet av tingperioden.
De som har gått bort i tingperioden ble hedret med ett minutts stillhet:












Ole Melberg
Torbjørn Johnsen
Olav Svinndal
Liv Viggen Solem
Øivind Bolstad
Carl E. Wang
John Hugo Larsen
Asbjørn Henriksen
Tor Lian
Roy Eric Moen
Jan Nordli

President Kåre Geir Lio erklærte etter dette Håndballtinget for åpnet.

Konstituering
Generalsekretær Erik Langerud ledet konstitueringen av Håndballtinget.
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Registrering av fremmøtte representanter
Ved registreringen var 122 av 125 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av representantenes fullmakter
Samtlige fullmakter var på forhånd kontrollert av NHFs administrasjon. Kjønnskvoteringen
ble godkjent.

Hilsen til Håndballtinget
2. visepresident i Norges idrettsforbund, Oddvar Jensen, hilste Håndballtinget på vegne av
Idrettspresidenten og Idrettsstyret. Norsk håndball er umåtelig flinke til å formidle en
fantastisk stemning. Håndball favner vidt og klarer å engasjere oss alle intenst. Særlig
gledelig er det at Håndballgutta har tatt steget opp i verdenstoppen.
Ett av de store spørsmål som NIF er opptatt av er idrettens rett til å definere seg selv.
Idretten bidrar mye til folkehelse og til medieverden. Dette er sterke interesser. Idretten er
magiske når vi deltar selv, når vi ser våre barn mestre og når vi alle blir en del av en
bevegelse og utvikle oss som mennesker. En grunnleggende kjerneverdi er opplevelsen av
samspillet mellom det man vil og det man vil få til.
2. visepresident ønsket med dette lykke til med Håndballtinget.

SAK 2 - FORRETNINGSORDEN
Det ble uttrykt ønske om følgende saksrekkefølge: 7.1.10 (møteplass), 7.1.4 (representasjon på
Håndballtinget), 7.1.6, 7.1.7, 7.1.2 (Tingperiode), 7.1.3, 7.1.5, 7.1.8 og 7.1.9. Dette forslaget falt
med 41 mot 82 stemmer.
Med den av dirigentene foreslåtte rekkefølge på sakene 7.1 ble forretningsorden godkjent.
Det ble videre påpekt at ansattes representant i Forbundsstyret var ført opp med fulle
rettigheter. Ass.gen.sek. bekreftet at dette var en feil. Ansattes representant har talerett, men
ikke stemmerett.

Følgende hadde ordet:
Lange (SørVest), Storjord (Øst), Jørstad (FS), Floen (Sør), Magnussen (GS)
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SAK 3 - VALG AV FUNK SJONÆRER
Følgende personer ble enstemmig valgt:
- Dirigenter

:

Guri Aarøen
Arne S. Modahl

- Sekretærer

:

Lise H. Thorstensen
Line Witzøe

- Tellekorps

:

Inger Johanne Bakke (Region Nord)
Henriette Henriksen Løge (Region SørVest)
Ole Andreas Hansen (NHF sentralt)

- Red.komite :

Geir Floen (Region Sør)
Arvid Gimmestad (Region Vest)
Anne Live Jensvoll (Region Innlandet)
Karin Hansen (sekretariat)

- Underskrive :
tingprotokoll

Andris Hamre (Region Vest)
Berit Hagen (Region SørVest)

RIKETS TILSTAND
Rikets tilstand har normalt vært presentert av presidenten, men denne gang var styret enige
om at det bør være generalsekretæren som rapporterer hva som har vært gjort i tingperioden. Generalsekretæren hadde lagt opp til mye bruk av lyd og levende bilder i sin
presentasjon.
Generalsekretæren åpnet sin presentasjon med en hilsen fra kulturministeren til Håndballtinget. Kulturministeren uttrykte ønske om gode vedtak til det beste for håndballidretten.
Det har i tingperioden blitt lagt stor vekt på vekt på å etablere gode kontakter med det
politiske Norge. Kulturministeren har i den forbindelse latt seg engasjere i mye og ta del i
den heder som norsk håndball har opplevd. Norsk håndball setter stor pris på det
engasjementet kulturministeren har utvist for idretten vår, både når det gjelder topp og
bredde.
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Sportslig oppsummering av tingperioden
Det har vært en fantastisk 2 års periode med gode opplevelser som perler på en snor med en
strålende sportslig opptur. Håndballjentene leverer gang på gang og Håndballgutta har nå
tatt enorme steg. Hva har så vært tingperiodens sportslige høydepunkt? Det er mye å velge
blant, og det er garantert delte meninger. Ett av periodens største øyeblikk var nok for
mange Torbjørn Bergeruds strafferedning i VM-semifinalen mot Kroatia. Redningen sikret
Norge ekstraomganger med påfølgende seier og en historisk VM-finale.
Veien til toppen er lang og svært detaljert. Nåløyet er trangt på klubb, region, landslag og i
kamper. Den røde tråden er utviklingstrappen blant våre 10-12 landslag. Generalsekretæren
viste noen bilder av dagens landslag og kanskje noen av morgendagens senior landslagsspillere. Norsk håndball er allikevel mye mer enn bare våre landslag. Generalsekretæren tok
deretter delegatene med på en hyllest til noen av de fantastiske klubber, lag og spillere som
på sin måte har preget tingperioden.
Ingen nasjon har tilsvarende resultater å vise til som Norge har med Håndballjentene.
I tingperioden har de deltatt i 3 mesterskap og vunnet 3 medaljer! Laget, som tok sin første
medalje i 1986, ble invitert til Møbelringen Cup i Stavanger i november 2016. Det var første
gang at alle var samlet siden 1986. Norsk håndball retter en stor takk til de som var med å
starte det hele.

Heder til norsk håndball
I tingperioden mottok Norge Fair Play prisen av IOC (med flere) under OL i Rio.
Bakgrunnen for tildelingen var dramaet og protesten, som Norge la inn og senere trakk,
under EM i Polen da Norge spilte semifinale mot Tyskland.
På årets Idrettsgalla ble Håndballjentene kåret til årets lag for 9. gang og vi inviterte med oss
noen av de som står oss nærmest for å ta del i gleden.
På Idrettsgallaen mottok også Landsturneringen i fotball og håndball inkluderingsprisen.
Landsturneringen er et arrangement for utviklingshemmede, som har pågått i 25 år i et
samspill mellom fotball og håndball. Landsturneringen 2017 finner sted på Jessheim i
september. Ta gjerne turen innom, - her er det idrettsglede på et helt spesielt nivå.
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NHFs fokusområder
I hvilken retning utvikler vi oss? Det er viktig at vi samler oss om noen områder som vi kan
måle oss selv på og sjekke at vi jevnlig er «på track». Nasjonal ledergruppe har derfor
definert noen KPIer som grunnlag for oppfølging. Eksempelvis antall medlemmer, antall
lisensierte spillere, aktivitet, utdanning, økonomi, Klubbhuset 2013-19.
Norsk håndball har aldri vært flere. I 2006 hadde norsk håndball 98.711 medlemmer, mens
tallet hadde steget til 120.410 i 2015. Medlemstallet følges veldig nøye blant annet på grunn
av frafallsdilemmaet, men også for å se hvordan norsk håndball utvikler seg sammenlignet
med de andre idrettene i Norge. Norsk håndball er aktivitetsorientert, og det er viktig å
holde barn og unge i fysisk aktivitet (for så vidt uavhengig av hvilken idrett). Per i dag har
norsk håndball 123.626 medlemmer, en vekst på 3.216 sammenlignet med 2016. Generalsekretæren takket alle for fortsatt vekst, og rettet også en takk til alle frivillige og det
klubbene gjør hver dag for å bidra til at veksten fortsetter. Generalsekretæren takket også
alle regioner for deres bidrag til spleiselaget for gamle Region Nord sin gjeld.
Hva angår aldersfordelingen på våre medlemmer har vi p.t. 33.516 i aldersgruppen 13-19 år
og som følgelig inngår som en del av Klubbhusprosjektet. Utfordringen har gjennom en
årrekke vært det store frafallet i denne aldersgruppen. Det var derfor et samstemt Håndballting i 2015 som vedtok Klubbhusprosjektet, - et svært målrettet prosjekt. Klubbhuset
kommer til å være et løpende prosjekt også etter Håndballtinget i 2019, og er definert til det
viktigste vi skal gjøre i tingperioden 2015-17 og 2017-19. Kurvene har svingt når det gjelder
utvikling av antall lisenser, men per 4. mai er det knappe 49.000 løste lisenser i alderen 13 år
og oppover. Det er en vekst på 1.157 spillere i aldersgruppen 13-19 år, en god vekst godt
fordelt på alle regioner. Det er viktig at «tankskipene» i dette perspektivet (Nord og Øst)
lykkes i dette Klubbhusarbeidet. Lykkes ikke disse to regionene, lykkes heller ikke
prosjektet. Det er naturligvis likevel svært viktig at alle regioner må bidra og jobbe hardt,
slik at vi når våre målsettinger i alle miljøer.
I 2008 startet NHF et arbeid med mål om et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk
idrett. Dette arbeidet ble gjort i tett samarbeid med øvrige særforbund, NIF og
Olympiatoppen. I 2011 ble det fattet vedtak om 4 trenernivåer. 50 særforbund har så langt
implementert Trener 1. NHF er det første særforbund som har fått godkjent alle 4
trenernivåer.
Idrettens IT systemer har hatt en trang fødsel, og høsten 2015 ble Håndball-Norge satt i en
svært vanskelig situasjon. Det var fantastisk å se hvordan hele organisasjonen tro til for å
bidra til å gjøre situasjonen så god som mulig. Medarbeidere jobbet døgnet rundt for å bistå
og løse utfordringene. Generalsekretæren benyttet anledningen til å rette en stor takk til alle
som stod på ekstra i en vanskelig situasjon. NHF Sentralt har kjøpt ekstra arbeidsressurser
fra regionene og bidrar med opplæring både i regioner og klubber.
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Det er viktig å overføre samme kompetanse til klubbene, slik at deres hverdag blir enklere.
Appen Min håndball har nå om lag 140.000 nedlastninger, og hjalp oss betraktelig i perioden
da IT-problemene var som størst.

Rapportering på vedtak
Frikjøp av president
Forslaget om å utrede frikjøp av president ble enstemmig vedtatt på Håndballtinget i 2015
med myndighet til Forbundsrådet å vedta. Forbundsrådet vedtok i mars 2016 frikjøp av
president inntil 100 % med ikrafttredelsesdato 1. juli 2017. På Håndballtinget 2017 skal
endelig frikjøp lovfestes. Frikjøpet finansieres av sentralleddet. Dette skal bidra til økt
verdiskapning i norsk håndball. Økonomi, oppgaver, effekt, rolle og tidspunkt for innføring
og evaluering vedtas av Forbundsstyret, jfr vedtak fra Håndballtinget 2015 og Strategikonferansen 2016. Alle regioner må nå utnytte muligheten til å få presidenten på besøk med
tanke på å påvirke anleggsbygging lokalt, men også til eksempelvis å bygge allianser i det
politiske nærmiljøet, internasjonalt mv. Det er for øvrig klare sammenligninger mellom
anleggsutvikling i ski og fotball og fulltids president. I begge disse særforbundene jobber
presidenten mye med anlegg. Flere håndballflater til breddeidretten og hverdagshåndballen
må være blant håndballpresidentens viktigste oppgaver. Det må også intensiveres arbeidet
med flere regionale anlegg og et mulig nasjonalanlegg.
Administrative rutiner, organisering og ledelse
Det er i perioden etablert en nasjonal administrativ ledergruppe (NL) som har myndighet til
å ta overordnede beslutninger ut fra de rammer og mandat som er vedtatt for NL av
Forbundsrådet. NL består av daglige leder i hver region, generalsekretær og ass.gen.sek.
med kontorsjef som sekretær. NL har til hensikt å arbeide ut fra «fra meg og mitt, til oss og
vårt, til det beste for norsk håndball». Som en konsekvens av vedtaket om en nasjonal
ledergruppe, blir organiseringen i større grad matriseorganisert innenfor de respektive
fagområdene (herunder nasjonalt salgsteam, nasjonalt arrangementsteam, nasjonalt
konkurranseteam og spill/trening). Vi er i ferd med å etablere et nasjonalt anleggsteam og et
nasjonalt kommunikasjonsteam. Teamene ledes i hovedsak av den faglige ansvarlige på
Ullevaal, men består av representanter fra alle regioner. Rammer og mandat for alle teamene
fastsettes av NL og teamene rapporterer til NL.
Norsk håndball trenger drahjelp i en fase hvor vi nærmer oss kommunevalget i 2019. Noe av
det viktigste våre tillitsvalgte kan bidra med er påvirke anleggsbygging. Hva angår
kommunikasjon, må vi ta større ansvar for å få ut saker selv. På økonomisiden er det innført
samme revisor nasjonalt og NHF Ullevaal fører for regnskapet for alle basert på samme
oppbygging og føringsprinsipp. Det nasjonale salgsteamet har ansvar for å forvalte det
totale ansvaret for NHFs kommersielle inntekter, øke antall nasjonale avtaler, øke antall
regionale avtaler, samt bedre implementering av nasjonale avtaler regionalt. Teamet har en
forventning om å kunne tilføre kr 4 mill i økte inntekter per år.
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Åpenhetsdebatten
Bernanderutvalgets rapport førte til mange diskusjoner i idretten i sesongen 2015/16.
Rutiner og retningslinjer for norsk idrett berører oss alle. Våre medlemmer skal vite hvordan
norsk håndball forvalter sine midler. Det er beskrevet i styrets årsrapport hvordan vi
definerer åpenhet. Rapporten ble gjennomgått i nasjonal ledergruppe (NL) og NL kom med
forslag til anbefalinger som er gjennomgått og vedtatt i Forbundsstyret og alle regionsstyrene. Tiltak er implementert nasjonalt og regionalt fra og med 1. januar 2017. Det var
ikke mye vi behøvde å gjøre i norsk håndball, men vi har endret på noen rutiner deriblant å
etablere et habilitetsregister, revidere våre innkjøpsrutiner og en konkretisering i forhold til
representasjon. Alle delegeringer er basert på skriftlig signerte avtaler, og samtlige Kontrollkomiteer har bekreftet tilstrekkelige ressurser til sine kontrolloppgaver, samt en
uinnskrenket myndighet for å utføre sine oppgaver. Alle reiser, formål og kostnad for
president og generalsekretær er åpent for de som måtte ønske det.

Euro 2020
I september 2014 ble vi tildelt Euro 2020. Mesterskapet finner sted 10.-26. januar og
arrangeres i samarbeid med Sverige og Østerrike. Det er 24 deltakende nasjoner og
spillesteder er Trondheim, Wien, Graz, Gøteborg, Malmø og Stockholm. Logoen er nå
offisiell og skal være lik i alle tre land. I desember er Norge og Danmark arrangør av
mesterskapet for kvinner. Her er det 16 deltakende nasjoner og spillesteder er Trondheim,
Stavanger, Oslo (Telenor Arena) og Herning. Mesterskapene vil bli et krevende arbeid, men
samtidig gi oss en fantastisk mulighet. Prosjektledelsen for Euro 2020 vil bestå av Kia
Haftorn Otnes og Per Otto Furuseth.

VM 2023
I desember dette året skal Norge, Sverige og Danmark arrangere VM for kvinner. Det er 24
deltakende nasjoner i VM. Foreløpig er spillested i Norge lagt til Trondheim, men dette er
med forbehold. Dersom mesterskapet kan brukes til å konkretisere at det bygges flerbruksanlegg som kan huse flere idretter andre steder, så kan arrangørby endres deretter.

Målsettinger for mesterskapene (noen eksempler)
 Skape tidenes mesterskap med fokus på sport.
 Bidra til økt rekruttering og redusert frafall.
 Skape sterkere engasjement og oppmerksomhet omkring håndballen.
 Engasjere hele håndball-Norge, ikke bare arrangørbyene.
 Skape større stolthet rundt idretten vår.
 Ytterligere utvikle frivilligheten og dugnadsånden.
 Forbedre alle de involverte sin økonomi.
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Norsk håndball
Alle kampene i Grundigligaen, NM, sluttspill og E-cup, samt landskampene våre utgjør kun
en marginal andel av aktiviteten vår. Det er «alt det andre» som utgjør hovedaktiviteten.
Kjerneaktiviteten i tingperioden har vist at norsk håndball har 10.300 spillende lag, 750
klubber, 120.000 medlemmer, 48.000 innbetalte lisenser, 12.000 overganger, 170.000 kamper,
50.000 omberammelser (kamper og dommere), 200-300 turneringer i regi av klubber, samt
60-80 landskamper. Norsk håndball kan være stolte av å være Norges nest største barne- og
ungdomsorganisasjon. Vi skal aktivt bidra til at barn og unge gis tilbud om fysisk aktivitet,
og at de vokser opp i sunne miljøer. Videre skal vi bidra til integrering og inkludering, samt
aktivt legge til rette for at alle skal trives i håndballen uansett ambisjon, alder og ferdigheter.
Dette er vårt viktigste samfunnsoppdrag og gir oss alle et formidabelt ansvar.
NHFs samlede økonomi (sentralt og regionalt)
Det totale regnskap for 2016 viser driftsinntekter på kr 256.381.704,-, driftsutgifter på
kr 252.768.308,- og et driftsresultat på kr 3.613.395,-. Resultat etter finans er på kr 4.729.482,og finansposter er på kr 1.116.086,-.
Generalsekretæren avsluttet Rikets tilstand med å ønske delegatene lykke til med
Håndballtinget. Den nasjonale ledergruppen med sine administrasjoner ser fram til å
effektuere Håndballtingets vedtak.
Takk!
Atle Nilsen, delegat fra Region Nord, benyttet anledningen til å gå på talerstolen og uttrykke
sin takknemlighet for at NHF tok et samfunnsansvar ved å ta grep når det gjaldt gamle
Region Nord. Delegaten var ydmyk på den gamle regionens vegne, og svært glad for at alle
bidro og tok et ansvar. Han uttrykte også stolthet av å være en del av nye Region Nord.
Regionen har dyktige klubbutviklere, soneledere, teamledere og fylkestrenere og er godt
synlig. Dette har bidratt til stor vekst og nye klubber.

PRESIDENTENS HALVTIME
Forbundsstyret har ansettelsesansvaret for 3 personer i norsk håndball. Dette er generalsekretæren, landslagssjef for kvinnelandslaget og landslagssjef for herrelandslaget. Hva skal
disse måles på?
Strategiplanen stadfester at seniorlandslagene skal kjempe i verdenstoppen, og Forbundsstyret er svært godt fornøyd både med begge lags prestasjoner i perioden og med måten
landslagssjefene gjør sin jobb på. De er gode forbilder i ulike sammenhenger. Spesielt moro
var det med VM-sølv for Håndballgutta. Vi er samtidig svært stolte av at Thorir Hergeirsson
ble kronet til ridder av H.M. Kongen.
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Hva angår generalsekretæren har styret noen særskilte fokusområder, som de har ansett som
viktig at generalsekretæren følger særlig opp. Leveransen samlet sett har vært fantastisk bra.
Seniorlandslagene har oppnådd medaljer, det er orden på økonomien, det utøves ledelse og
gjøres alt styret har bedt om.
«Ubuntu – samhold! Jeg er det jeg er på grunn av deg!». Samhandling med andre er viktig.
Hvis alle forbedrer seg litt, så blir man samlet sett stadig bedre. Vi må gjøre dette sammen.
Det jobbes mye med medspill og samspill i Forbundsstyret. NHF er en oppslutningsorganisasjon. Måten vi er på er minst like viktig som måten vi gjør ting på, og det er viktig å
lære av hverandre. Det er en god kommunikasjon i virksomheten. Presidentskapet føler de
har en god dialog med RS-lederne. Det er i perioden etablert dialogmøter, som har til
hensikt å drøfte saker for å fram til løsninger som er til det beste for norsk håndball.
Dialogmøtene fatter ikke vedtak, men baserer sitt innhold på dialog om viktige temaer i
norsk håndball.
Hva skal så et styre være og hva skal administrasjonen være? Dette har en tendens til å
sammenblandes. Noen styrer ønsker at en generalsekretær skal være litt mindre general og
litt mer sekretær, men dette ønsket ikke Forbundsstyret. Forholdet mellom styret og
administrasjonen har vært preget av åpenhet og god kommunikasjon. Det har for øvrig vært
mange gode diskusjoner i Forbundsstyret. Det er et vidt spekter av personer i styret og
presidenten uttrykte at han har trivdes godt i perioden. Forbundsstyret har vært lite på
Ullevaal i perioden. De skal ikke være der, men ute i klubber, lag og regioner, samt møte
politikere.
Entusiasme og tillit i en organisasjon er viktig og starten på alt. «Vi tror på dere, og vi skal få
det til sammen!» Den grunnleggende tilliten er avgjørende. Økonomien skal være orden.
Sørg for å lage så mye aktivitet som råd er ut av det som er tilgjengelig, skap mer og gi
overskudd. Tro på hverandre! Vi skal gjøre to ting; bli flere og bedre. Til de frivillige skal vi
levere entusiasme og takknemlighet, samt høy kvalitet slik at deres hverdag blir enklere.
Norsk håndball har mye entusiasme, medaljer og mange medlemmer. Hva kreves av oss for
å utvikle dette positivt også i framtiden? Sentralt i dette blir trolig både mer kunnskap og en
moderne organisasjon. Har vi lyst til å bli enda bedre, må vi ruste oss for en framtid som
stiller større krav til organisasjonen enn det vi opplever i dag. Det beste rådet styret kan gi
tingdelegatene er at det skapes et større handlingsrom for å øke kvalitet og aktivitet. Dernest
bør vi legge opp til møteplasser med en fornuftig frekvens.
Vi trenger fart for å utvikle oss, og vi har kommet litt lenger i løpet av perioden fordi
beslutninger er flyttet fra Forbundsstyret til et profesjonelt ansattapparat. Presidenten
uttrykte håp om at Forbundsstyret får enda en ny sjanse til å utvikle norsk håndball og bidra
til at vi blir flere. Presidenten avsluttet sitt innlegg med å ønske alle et godt Håndballting, og
henstilte delegatene til å la entusiasme og tillit prege Håndballtinget.
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SAK 4
4.1

BERETNINGER

FORBUNDSSTYRETS BERETNING

Beretningen til Eliteserielisensnemnda var falt ut, men var tatt inn i nettversjonen av
tingdokumentene og i endringsloggen.
Antall medlemmer i 2016 ble korrigert til 123.626.
Nina Britt Husebø satt i EHFs Methods Commission fram til kongressen i 2016, og ikke i
Women’s Handball Board.
Under Forbundsrådet i den politiske rapporten beskrives vedtak som er blitt gjort. Det er
godt beskrevet det som er vedtatt. Delegatenes oppmerksomhet ble henledet til sak 7.1.10,
andre avsnitt, siste setning som lyder «Forbundsstyret har tro på at uformelle møter i mindre fora
vil gi både bedre diskusjoner og danne grunnlag for bedre vedtak, enn dagens Forbundsråd». Det ble
stilt spørsmål til om det er vedtak i Forbundsrådet som Forbundsstyret synes er dårlige. Til
dette kunne presidenten svare at det er gjort gode vedtak i Forbundsrådet, men det er
kommet innspill fra regionsstyrelederne om at mindre fora har vært gode.
Antall behandlede saker i Disiplinærutvalget ble korrigert til 44.
Det ble bedt om at overskriften «NHFs organisering» strykes i sak 4.1.1 – Forbundssekretariatet.
Beretningen ble enstemmig tatt til etterretning.
Følgende hadde ordet:
Gimmestad (Vest), Lio (FS), Jensvoll (Innlandet)
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4.2
4.2.1

TINGVALGTE KOMITEER
BERETNING FRA LOVKOMITEEN

Beretningen ble enstemmig tatt til etterretning.
Følgende hadde ordet:
Ingen

4.2.2

BERETNING FRA DOMSKOMITEEN

Antall behandlede saker i Domskomiteen ble korrigert til 36.
Beretningen ble enstemmig tatt til etterretning.
Følgende hadde ordet:
Ingen

4.2.3 BERETNING FRA APPELLKOMITEEN
Beretningen ble enstemmig tatt til etterretning.
Følgende hadde ordet:
Ingen

4.2.4 AKTIVITETSRAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN
Aktivitetsrapporten ble enstemmig tatt til etterretning.
Følgende hadde ordet:
Ingen

4.2.5 BERETNING FRA VALGKOMITEEN
Beretningen ble enstemmig tatt til etterretning.
Følgende hadde ordet:
Ingen
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SAK 5

REGNSKAP

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10

Styrets årsrapport 2015
Resultatregnskap 2015
Balanse pr 31.12.2015
Kontantstrømanalyse
Noter
Revisjonsberetning 2015
Kontrollkomiteens beretning for 2015
Regnskapsakkumulering 2015
Lisensregnskap 2015
Aktivitetsregnskap 2015

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10

Styrets årsrapport 2016
Resultatregnskap 2016
Balanse pr 31.12.2016
Kontantstrømanalyse
Noter
Revisjonsberetning for 2015
Kontrollkomiteens beretning for 2015
Regnskapsakkumulering 2015
Lisensregnskap 2015
Aktivitetsregnskap 2015

Styremedlem Frank H. Bjørndal ga noen overordnede betraktninger for regnskapet 2015 og
2016. Presentasjonen følger protokollen som eget vedlegg.
Dirigenten leste opp konklusjonen i revisjonsberetningen for 2016. Revisjonsberetningen
følger protokollen som eget vedlegg.
Kontrollkomiteens leder leste Kontrollkomiteens beretning 2016. Beretningen følger
protokollen som eget vedlegg.
Regnskapet for 2015 og 2016 ble enstemmig godkjent.
Følgende hadde ordet:
Bjørndal (FS), Olsnes (Kontrollkomiteen),
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SAK 6

6.1

TILSETTE REVISOR

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL REVISOR

Som revisor foreslås reengasjert NHFs nåværende statsautoriserte revisor Eystein O. Hjelme
i firmaet RSM.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:
Ingen

6.2

FASTSETTELSE AV REVISORHONORAR

Forbundsstyret foreslår at revisor fakturerer ut fra medgått tid.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:
Ingen
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SAK 7

INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Lovkomiteen har gått gjennom samtlige forslag til Håndballtinget 2017 og avgitt sin
innstilling til disse. Lovkomiteen forutsetter at Håndballtinget kun diskuterer og eventuelt
vedtar prinsippene i de enkelte forslag, og at den endelige utforming og konsekvensendringer foretas i samarbeid med Lovkomiteen umiddelbart etter at protokollen foreligger.

7.1

LOVFORSLAG

FORSLAG 7.1.1

Endring av NHF Lov § 12 – Frikjøp av president

Forslagsstillers motivasjon:
Håndballtinget 2015 vedtok følgende:
Håndballtinget oversender forslaget om frikjøp av president/presidentskap til Forbundsrådet.
Forbundsstyret gis i oppdrag å utrede finansieringen av frikjøpet, samt eventuelle andre
premisser i forbindelse med slikt frikjøp. Forbundsstyret er ansvarlig for at saken fremlegges
for vedtak i Forbundsrådet innen utløpet av 1. kvartal 2016. Ved eventuell innføring av frikjøp
skal Forbundsrådet vedta når frikjøp innføres, men dog senest fra og med Håndballtinget 2017
slik at Valgkomiteen har premissene klare for deres arbeid i 2017.
Basert på Håndballtingets vedtak behandlet Forbundsrådet saken vedrørende frikjøp av
president i sitt møte nr 3/2015-17 med følgende vedtak:
Forbundsrådet vedtar frikjøp av president med iverksettelsesdato 1. juli 2017. Det er primært
presidenten som ønskes frikjøpt. Presidentens og GS sine oppgaver og rolleforståelse må
tydeliggjøres. Det bør blant annet fremgå at presidenten skal være synlig i media og i den
idrettspolitiske debatten, samt en forventning til at presidenten er en tydelig leder av norsk
håndball. Det vises for øvrig til notatet som fulgte sakspapirene.
Som følge av dette vedtaket er det behov for endring av NHF Lov § 12 vedrørende refusjon
av utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, godtgjørelse.
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Forbundsstyret foreslår:
Nytt 1.ledd til § 12 som følger:
President (eventuelt presidentskap) kjøpes fri fra sitt sivile virke tilsvarende 100 % stilling.
Presidentens (presidentskapets) samlede honorar er oppad begrenset til generalsekretærens
årslønn.
Gammelt 1. ledd blir nytt 2. ledd.

Lovkomiteenes bemerkning:
Lovkomiteen er av den oppfatning at det i loven ikke skal stå «skal» kjøpes fri, men at Forbundsrådet
kan treffe vedtak om frikjøp av president/presidentskap. Kostnadene for slikt frikjøp skal samlet
begrenses oppad tilsvarende den til enhver tid gjeldende årslønn for generalsekretær.
Vedtak:
Region SørVest foreslo å fjerne begrepet «presidentskap» i forslaget. Forbundsstyrets forslag
ble vedtatt mot 24 stemmer. Presidentskapet avga ikke stemme i saken.
Ikrafttredelsesdato: 8. mai 2017.

Følgende hadde ordet:
Jørstad (FS), Togstad (Nord), Lange (SørVest), Storjord (Øst), Westby (Innlandet)
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FORSLAG 7.1.2

Endring av NHF Lov § 15 (1) – Utvidelse av tingperioden

Forslagsstillers motivering:
Det har ved flere anledninger vært drøftet om NHF bør utvide tingperioden fra 2 til 3
(eventuelt 4) år. Forbundsstyret mener at en utvidelse av tingperioden vil gi et
Forbundsstyre vesentlig bedre funksjonsbetingelser. Grovt sett kan tingperioden for et
Forbundsstyre deles i 3 faser:




Konstituering/innkjøringsfase
Arbeidsfase
Tingforberedelsesfase.

Dagens ordning med 2 år innebærer at den effektive arbeidsperioden mellom 2 Håndballting
er rett i overkant av 1 år.
Videre mener Forbundsstyret det bør vektlegges den myndighetsoverføringen som fant sted
på Håndballtinget i 2015. Basert på denne vil, med unntak av endringer i NHF Lov, alle
nødvendige vedtak på løpende basis kunne fattes i tingperioden. Forbundsstyret ser
samtidig at en utvidelse av tingperioden nødvendiggjør en gjennomgang og revisjon av
NHFs møteplasser, slik disse er beskrevet i NHFs Lov § 23. Det vises til eget forslag knyttet
til § 23.
Forbundsstyret påpeker også at en utvidelse av tingperioden vil ha en betydelig
effektiviseringsgevinst. Hvert Håndballting har en kostnad på ca NOK 2,5 mill, i tillegg
kommer ca 2 administrative årsverk.
Forbundsstyret anser det som naturlig (av samme hensyn) at regionene har samme lengde
på sine tingperioder.

Forbundsstyret foreslår:
Ny ordlyd: Håndballtinget, som er forbundets høyeste myndighet, holdes hvert 3. år innen
utgangen av mai.
Tillegg: NHFs regioner utvider sine tingperioder fra 2 til 3 år med virkning fra og med
Regionstingene i 2018.
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Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen er av den oppfatning at vedtak på Håndballtinget i 2015 og flere forslag i 2017,
innebærer at mer makt flyttes fra Håndballtinget til Forbundsstyret. Dette forslaget vil i tillegg bidra
til å redusere kostnadene til Håndballtinget. Dette er politiske spørsmål og ikke et juridisk spørsmål.
Lovkomiteens merknad er derfor å anse som hjelp til å forstå hva endringen medfører.
Vedtak:
Region Vest foreslo at forslag 7.1.10 utredes fram til Håndballtinget 2019, og at vi beholder
2-årige tingperioder. Forbundsstyret strøk tillegget i sitt opprinnelige forslag.
Forbundsstyrets forslag falt. Antall stemmer for: 79. Antall stemmer mot: 41.

Følgende hadde ordet:
Togstad (Nord), Eggen (SørVest), Jensvoll (Innlandet), Gimmestad (Vest), Bjerkseter (Sør),
Storjord (Øst), Jørstad (FS), Smith (Lovkomiteen), Lio (FS), Tvedt (Idrettspresident),
Hole (Nord), Lange (SørVest), Hamre (Vest), Aksnes (FS)
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FORSLAG 7.1.3

Endring av § 15 – Frister for Håndballtinget

Forslagsstillers motivering:
Region Øst mener at tidspunkter og frister for Håndballtinget ikke avspeiler dagens
elektroniske hverdag selv det skal være tilstrekkelig til gjennomgang av forslag til tinget,
inklusive klubbledermøter.
I tillegg er vi av den oppfatning at den lange tiden i forkant heller reduserer potensialet for
forslag til og engasjement rundt Håndballtinget, enn det motsatte som er ønskelig. I tillegg
anser vi at en kortere periode også kan være mer effektivt for administrasjonen i så vel
region som sentralt.

NHF Region Øst foreslår:
1. Endring av § 15 (2).
Frist endres fra 1. september året før til 1. januar i samme år Håndballtinget skal
avholdes.
2. Endring av § 15 (3).
 Klubber (sendes gjennom respektive regioner)
 Tingvalgte organer
 Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt
 Generalsekretæren
 Regionene
 Forbundsstyret

1. februar
20. februar
20. februar
20. februar
20. februar
15. mars

3. Endring av § 15 (4).
I stedet for dato 15. mars settes det at dokumenter skal være tilgjengelig 45 dager før
Håndballtinget.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslagets punkt 1 vedrørende tidspunkt for innkalling:
Forbundsstyret deler forslagsstillers syn på at tiden mellom innkalling og forlagsfrist/gjennomføring
synes unødvendig lang. (I tillegg til at det kan påvirke «forslagslysten» i negativ retning.
Forbundsstyret er imidlertid usikker på om den foreslåtte perioden mellom innkalling og klubbenes
forslagsfrist (1 måned) kan være i korteste laget. Forbundsstyret foreslår derfor at innkallingen
til Håndballtinget skal publiseres innen 1. desember året før tingåret.

20

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Forslagets punkt 2 og 3 vedrørende forslagsfrister og publiseringsfrist
Forbundsstyret påpeker at disse punktene henger nøye sammen med hverandre og ikke minst den
datomessige plasseringen av Håndballtinget. I denne sammenheng mener Forbundsstyret man må
regne seg bakover fra tidligste mulige dato for et Håndballting (les første helg i mai). De aktivitetene
som da skal innplasseres er:
-

-

-

Klubbledermøter: Klubbledermøtene benyttes både som en drøftingsarena for de saker som
senere skal behandles av Håndballtinget – og i de fleste sammenhenger også som valgarena for
å finne fram til regionens representanter. Dette innebærer at det må være tid nok fra
Klubbledermøtene til den aktuelle tinghelgen (reisebestillinger etc.) og tid nok fra
publiseringen av Tingboka til klubbledermøtene (saksforberedelser).
Tingboka: Denne må publiseres i god tid før klubbledermøtene. Samtidig kan ikke Tingboka
publiseres før alle saksdokumenter er ferdigstilt. I dette ligger at det til samtlige forslag skal
foreligge en kommentar fra Lovkomiteen. I tillegg skal Forbundsstyret avgi sin innstilling til
alle innkomne forslag.
Forslagene: Selve grunnlaget for Håndballtinget. Fristene her må settes slik at de muliggjør
god saksbehandling fram mot Håndballtinget. (Ref. de to foregående punkter.)
I tillegg til overstående vil også plasseringen av påsken virke inn som et forstyrrende element.

Forbundsstyret ser at fristene kan flyttes noe i forhold til det dagens lov fastsetter, men mener at
forslagsstiller «går for langt» i sitt forslag. Forbundsstyret foreslår derfor:
2. Endring av § 15 (3).
 Klubber (sendes gjennom respektive regioner)
 Tingvalgte organer
 Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt
 Generalsekretæren
 Regionene
 Forbundsstyret

1. februar
10. februar
10. februar
10. februar
10. februar
20. februar

3. § 15 (4).
Ingen endring.

Lovkomiteens bemerkning:
Forslagene er innenfor de minimumskrav som er fastsatt i NIF-Lov § 2-16. For øvrig vises til
Forbundsstyrets innstilling. Lovkomiteen vil videre bemerke at begrepet klubber brukes ikke i loven,
men derimot håndballklubber.
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Vedtak:
Region Øst trakk sitt forslag til fordel for Forbundsstyrets innstilling. Forbundsstyrets
innstilling ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:
Haube (Øst)
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FORSLAG 7.1.4

Endring av § 16 – Representasjon på Håndballtinget

Forslagsstillers motivering:
Saken har utspring i sammenslåingen av Region Midt Norge og Region Nord Norge til
Region Nord. Sammenslåingen har medført redusert innflytelse på Håndballtinget for
Region Nord på bakgrunn av lovverket.
Under Håndballtinget i 2015 ble grunnlaget for regionenes tilleggsrepresentanter på
Håndballtinget endret fra antall spillende lag til antall lisensierte spillere, hvilket må anses å
være den mest rettferdige måten å fordele representantene på. Gjeldende ordning tilsier at
hver region også har en grunnkvote på til sammen tre – 3 - representanter, dette synes å
være en foreldet bestemmelse som etter all sannsynlighet henger igjen fra perioden når
kretsbegrepet fortsatt eksisterte. Region Nord foreslår å fjerne denne grunnkvoten i
bestemmelsene!
Kun
REGION Tinget % Grunnlag Dagens % lisensierte
2015
lisensierte regelverk
pr.450

%

Kun
lisensierte %
pr.400

Innlandet
Nord
Midt

8
8
20

7,5
7,5
18,7

2500
11300

9
26

8,1
23,4

6
26

5,8
25,2

7
29

6,0
25

Vest
Sørvest
Sør
Øst

15
18
15
23

14,0
16,8
14,0
21,5

5200
7700
6200
11800

14
19
16
27

12,6
17,1
14,4
24,3

12
18
14
27

11,7
17,5
13,6
26,2

14
20
16
30

12,1
17,2
13,8
25,9

SUM

107

100

44700

111

100

103

100

116

100

NHF Region Nord foreslår:
Endring av NHFs Lov §16 pkt.1a: Representasjon på Håndballtinget
På Håndballtinget møter:
1.

Med tale-, forslags- og stemmerett:
a. Fra regionene:
Representanter beregnet ut fra det antall registrerte lisensierte spillere hver
region har per 1. februar det året Håndballtinget holdes. Det møter 1
representant for hvert påbegynt 400 registrerte lisensierte spillere.
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Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget endrer de prinsipper som så langt har ligget til grunn for representantbergeningen på
Håndballtinget:
-

Alle regioner skal være sikret en minimums størrelse på representasjonen.
Alle politiske ledere av NHFs regioner skal være sikret posisjon med alle rettigheter på
Håndballtinget.
2 regioner skal ikke kunne oppnå flertall i tingforsamlingen.

Forslaget som det foreligger vil gi NHF Region Nord og NHF Region Øst stemmeovervekt dersom vi
ser på regionsrepresentanter samlet sett. Forslaget vil, slik det foreligger, ikke gi samme to regioner
reell stemmeovervekt som følge av at Forbundsstyret og ledere av henholdsvis Appellkomiteen,
Domskomiteen og Lovkomiteen har fulle rettigheter. Imidlertid vil forslaget innebære en større
mulighet (sannsynlighet) for at 2 regioner vil kunne oppnå et reelt flertall i tingforsamlingen.
Forbundsstyret mener at dagens modell på en god måte kombinerer det å sikre en minimumsdelegasjon for alle, samtidig som representasjonen gjenspeiler regionens størrelse. Forbundsstyret
anbefaler derfor ikke forslaget.
Forbundsstyret ser fram til en god og prinsipiell drøfting på årets Håndballting.

Lovkomiteens bemerkning:
Det er intet lovmessig til hinder for endring av representantberegningen på Håndballtinget.
Lovkomiteen har ingen særskilte kommentarer til forslaget.

Vedtak:
Forslaget falt. Antall stemmer for: 28. Antall stemmer mot: 95.

Følgende hadde ordet:
Togstad (Nord), Bjerkseter (Sør)
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FORSLAG 7.1.5

Endring av § 16 – Representasjon på Håndballtinget

Forslagsstillers motivering:
Norsk håndball har et regelverk for representasjon på Håndballtinget som har sitt utgangspunkt i antall betalte lisenser. Dette utgjør om lag 47.000 per år. Vårt medlemstall er
120.000, noe som betyr at barnesegmentet fra 6-12 år utgjør om lag 73.000 medlemmer. Disse
75.000 har en betydelig mengde voksne mennesker «omkring seg» i aktiviteten. Veksten i
barnesegmentet har vært stor de siste 10 årene, men det må kunne sies at barna ikke har
nevneverdig stor oppmerksomhet i lovgivningen eller i Håndballtinget.
Det kan være vanskelig å vurdere en grupperings makt eller innflytelse i en forening.
Barnehåndballen har imidlertid på ganske kort tid, hatt en voldsom økning i volumet.
Alle klubber og regioner arbeider mye med denne aktiviteten. For mange foreldre/foresatte
er kanskje håndballen en ny aktivitet, og det tar en viss tid før man er komfortabel med den
kulturen og de systemer som er gjeldende. Forskjellene er også betydelige innenfor en
region og regionene i mellom, selv om likhetene er større nå enn de var for 10 år siden.
Det sentrale i denne saken er at NHF bør systematisk legge til rette for at den voksenandelen,
som arbeider med barnehåndballen, blir hørt og ivaretatt på en systematisk og ryddig måte.
Fra regionen ser vi det som ønskelig at Tingsalen utvides med et antall personer som ivaretar
barnehåndballens perspektiv. Vi vil foreslå at hver regions faste representasjon utvides med
2 personer som ivaretar barnehåndballens perspektiv. Dette ligger i § 16 (1) a, del iii. Hver
region vil dermed stille med 3 + 2 representanter besluttet av Regionsstyrene, og Tingsalen
vil ha 12 personer som ivaretar barnehåndballen. Øvrig lovgivning knytta til representasjon
videreføres.

NHF Region Innlandet foreslår:
NHF Region Innlandet foreslår tillegg i § 16 (1) med tale-, forslags- og stemmerett:
§16 (1) a, med tale-, forslags- og stemmerett, pkt. iii:
- Ytterligere to representanter som ivaretar barnehåndballens perspektiv, etter
Regionsstyrets beslutning.
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Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret mener intensjonen i forslaget må kunne ivaretas gjennom den nåværende
representantmodellen ved at regionen selv kan sikre at delegasjonen representerer ett bredt utvalg av
regionens medlemmer. Forbundsstyret er også sterkt tvilende med hensyn til hvilke andre
særgrupperinger som på et senere tidspunkt også «må» kvoteres inn. Videre påpeker Forbundsstyret
at forslaget vil øke den enkelte regions grunnkvote, og derigjennom forskyve balansen i tingforsamlingen til ugunst for regionene med størst aktivitet. Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

Lovkomiteens bemerkning:
Det er intet lovmessig til hinder for endring av representantberegningen på Håndballtinget.
Lovkomiteen har ingen særskilte kommentarer til forslaget.

Vedtak:
Region Innlandets forslag falt. Antall stemmer for: 9. Antall stemmer mot: 114.

Følgende hadde ordet:
Jensvoll (Innlandet), Arntsen (Øst), Togstad (Nord)
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FORSLAG 7.1.6

Endring av NHF Lov § 17 (9) c og § 20 (2) – Håndballtingets og
Forbundsstyrets oppgaver

Forslagsstillers motivering:
På Håndballtinget i 2015 ble det vedtatt en klar overføring av myndighet fra Håndballtinget
til Forbundsstyret knyttet til reglementer, bestemmelser og de mer operative beslutninger.
Dette har gjort organisasjonen betydelig mer fleksibel med hensyn til å utrede, vedta og
implementere forbedringer underveis i tingperioden.
Forbundsstyret mener dette er en utvikling som bør utvides/videreføres for å tilpasse norsk
håndball til en tid der behovet for omstillings-/endringshastighet stadig økes.
Forbundsstyret ser videre behov for at Håndballtinget i størst mulig grad tilegnes saker av
strategisk og/eller langsiktig karakter, og i minst mulig grad befatter seg med operative
beslutninger eller beslutninger som kun omfatter en liten del av organisasjonen.

Forbundsstyret foreslår:
§ 17(9) c strykes.
Nytt punkt d i § 20 som følger:
Fastsette startkontingent for nasjonal kampaktivitet.
(Bokstavinnplassering er vist i forbindelse med forslag 7.1.7 knyttet til § 20 (2).

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen viser til sin merknad i forslag 7.1.2, men har ingen særskilte merknader.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt. Totalt antall avgitte stemmer: 121. Antall stemmer for:
94 (77,7 %). Antall stemmer mot: 27. Ikrafttredelsesdato: 8. mai 2017.
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Vedtak 7.1.6 b:
Region Øst foreslo et tillegg i § 17(10) f:
Valgkomité, etter innstilling fra Forbundsstyret, som består av leder og 6 medlemmer.
Region Øst sitt forslag ble vedtatt. Totalt antall avgitte stemmer: 120. Antall stemmer for: 94
(74,6 %). Antall stemmer mot: 26. Ikrafttredelsesdato: 6. mai 2017.
Følgende hadde ordet:
Bjørndal (FS), Haube (Øst), Magnussen (GS), Storjord (Øst), Smith (Lovkomiteen),
Hagen (SørVest)
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FORSLAG 7.1.7

Endring av NHF Lov § 20 (2) – Forbundsstyrets oppgaver

Forslagsstillers motivering:
I perioden fra og med Håndballtinget 2015 fram til Håndballtinget 2017 er det fattet en rekke
beslutninger som nødvendiggjør en revisjon/endring av NHF Lov § 20 (2). I det videre
gjengis kort de vedtak som underbygger dette behovet.
Heltidsansatt president
I forbindelse med heltidsansatt president (eventuelt presidentskap) er det behov for å
lovfeste som Forbundsstyrets oppgave å fastsette «Instruks» (rolle/mandat/arbeidsfordeling)
for presidenten/presidentskapet.
Delegering
I forbindelse med en klarere rolleavklaring i organisasjonen der alle operative/administrative
beslutninger fattes av det administrative apparatet er det behov for å lovfeste som Forbundsstyrets oppgave å utarbeide og vedta «Delegasjonsreglement» for NHF.
Nasjonal ledergruppe
I forbindelse med Håndballtingets vedtak i 2015 om oppretting av en nasjonal
(administrativ) ledergruppe, er det behov for å lovfeste Forbundsstyrets oppgave å utarbeide
og vedta mandat for NHFs nasjonale ledergruppe.
Åpenhet
Basert på den debatten som har forgått knyttet til åpenhet, fastsatte Forbundsstyret rutiner
for praktisering av åpenhet i NHF. (FS-møte 017/15-17 saksnr.: 171/15-17). Det er naturlig at
dette lovfestes som en framtidig oppgave for et hvert Forbundsstyre.
Organisasjonsnormer
Forbundsrådet vedtok i sitt møte nr 3/15-17 at NHFs sentral- og regionalledd skal ha felles
organisasjonsnormer, og at disse skal fastsettes av Forbundsstyret etter forutgående drøfting
i Forbundsrådet eller tilsvarende forum. I denne forbindelse er det behov for en mindre
endring i dagens § 20 (2) d.
Valgkomiteen
Norges Idrettsforbund underkjente flere av de vedtak Håndballtinget gjorde knyttet til
lovrevisjonen. Herunder Norsk Topphåndballs (NTH) posisjon som «et organisasjonsledd» i
norsk håndball. Forbundsstyret mener, uavhengig av NTHs posisjon som organisasjonsledd,
det er viktig at topphåndballen er representert i de kommende forslag til valgkomiteer i
NHF. Som følge av dette er det behov for å endre ordlyden knyttet til «forslag til
valgkomite». Videre er dagens beskrivelse av Forbundsstyrets oppgaver fordelt på
bokstavene «r» og «s». Dette synes unødvendig, og de to punktene bør sammen til ett punkt.
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Annet
I dagens § 20 (2) n står: «Fastsette lisensbeløp innenfor konsumprisindeksen. Eventuelle
økninger utover dette fastsettes av Håndballtinget.» Etter Forbundsstyrets menings synes
siste punktum som en unødvendig presisering.

Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret foreslår at ny § 20 (2) blir som følger (materielle endringer i rødt):
(1) Forbundsstyret skal:
a. Iverksette Håndballtingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
b. Påse at NHFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på Håndballtinget eller av overordnet organisasjonsledd, og
sørge for at NHF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
c. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
d. Vedta felles organisasjonsnormer for NHF sentralt og regionalt.
e. Vedta mandat/instruks for NHFs president/presidentskap.
f. Vedta NHFs delgasjonsreglement.
g. Fastsette «Rutiner for praktisering av åpenhet i NHF».
h. Fastsette mandat for Nasjonal Ledergruppe.
i. Fastsette startkontingenter for NHFs kamptilbud.
j. Representere norsk håndball internasjonalt.
k. Være representert på regionsting.
l. Fastsette og endre NHFs reglementer og bestemmelser.
m. Fastsette rammen for kommende spillesesong.
n. Oppnevne komiteer og utvalg etter behov og utarbeide mandat for disse.
o. Ansette generalsekretær og hovedansvarlige trenere for seniorlandslagene. Øvrige
ansettelser gjøres av generalsekretæren.
p. Fastsette den godtgjørelse Forbundets og regionenes tillitsvalgte skal ha ved reiser.
q. Inngå avtale om forsikring. Vesentlige endringer i inngått avtale må forelegges
Håndballtinget til godkjenning.
r. Fastsette forsikringspremie.
s. Fastsette lisensbeløp innenfor konsumprisindeksen. Strykes: Eventuelle økninger
utover dette fastsettes av Håndballtinget.
t. Inngå alle avtaler om overføringer i radio og om overføring av levende bilder i
fjernsyn, på internett, på film, i videoopptak osv. Lokale arrangører kan gis
dispensasjon.
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u.

Fastlegge retningslinjer for de typer avtaler som kan inngås med klubbspillere og
landslagsspillere. Det utformes normer for standardkontrakter basert på
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig tilsetting, og normer for andre
typer standardkontrakter der ansettelse ikke er aktuelt.
v. Beslutte saker som skal behandles i Forbundsrådet.
w. Til Håndballtinget foreslå kandidater til Valgkomiteen. Hver region skal melde 2
kandidater (en av hvert kjønn) til Forbundsstyret. Videre skal klubbene i
Eliteserien i fellesskap melde 2 kandidater (en av hvert kjønn) til Forbundsstyret.
Forbundsstyrets innstilling til ny Valgkomite skal, i tillegg til den lovbestemte
kjønnsfordelingen, ivareta hensynet til at samtlige regioner og klubbene med lag i
Eliteserien skal være representert.
Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har ingen merknader til de foreslåtte materielle endringer i punktene d-i. Lovkomiteen
vil imidlertid presisere at det er vår oppfatning at det er viktig med åpenhet i en organisasjon som
NHF og man er enig i at dette bør lovfestes. Lovkomiteen stiller imidlertid spørsmål ved om «rutiner
for åpenhet i NHF» er av en slik prinsipiell karakter at disse bør fastsettes av Håndballtinget og ikke
bare av det til enhver tid valgte Forbundsstyre. Åpenhet hører til grunnleggende verdier i samfunnet
og også for forbundet. Grad av åpenhet bør ligge fast over tid, uavhengig av det enkelte Forbundsstyre.
Det kan for eksempel tas inn i lovens § 1 nytt pkt. 2 om at «Norges Håndballforbund skal ha åpenhet
om organisatoriske forhold i samsvar med de grunnverdier som idretten bygger på. Håndballtinget
kan etter forslag fra Forbundsstyret vedta retningslinjer for praktisering av åpenhet.»
Vi vil videre påminne om «retningslinjer for Nasjonal Ledergruppe» forutsetter at slikt nytt organ
vedtas.
Lovkomiteen vil videre, hva gjelder forslaget om endring av og strykning av andre setning i pkt,
uttrykke enighet om at en økning ut over KPI må forelegges Håndballtinget. Lovkomiteen vil
samtidig foreslå at første setning i pkt s endres til å lyde som følger «Fastsette lisensbeløp med årlig
justering overensstemmende med endringer i konsumprisindeksen for samme periode»
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Vedtak:
Region SørVest og Region Sør ba om at mandat for nasjonal ledergruppe (NL) overlates til
Forbundsrådet og således strykes fra Forbundsstyrets forslag. Region Vest ba om at siste
setning i punkt s beholdes i stedet for å strykes. Forbundsstyret støttet Lovkomiteens
innstilling om at «Norges Håndballforbund skal ha åpenhet om organisatoriske forhold i samsvar
med de grunnverdier som idretten bygger på» og tillegget tas inn i punkt g.
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt med de tillegg og forslag som er beskrevet
over. Totalt antall avgitte stemmer: 123. Ikrafttredelsesdato: 8. mai 2017.
Følgende hadde ordet:
Tjugum (FS), Lange (SørVest), Floen (Sør), Hamre (Vest), Haube (Øst), Smith (Lovkomiteen),
Magnussen (GS)
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FORSLAG 7.1.8

Endring av NHF Lov § 21 (1) d – Kontrollkomiteens oppgaver

Forslagsstillers motivering:
I forbindelse med innføringen av «Rutiner for praktisering av åpenhet i NHF» er
Kontrollkomiteen tillagt enkelte tilleggsoppgaver.
Forbundsstyret mener det er fornuftig å lovfeste Kontrollkomiteens rolle og funksjon i
tilknytning til NHFs praktisering av åpenhet, herunder blant annet at Kontrollkomiteen ikke
skal underlegges noen begrensninger når det gjelder tilgang til opplysninger om forbundets
drift.

Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret foreslår nytt punkt i § 21 (1) d iv som følger: Kontrollkomiteen skal i tillegg
utføre de kontrolloppgaver som er gitt i «Rutiner for NHFs praktisering av åpenhet».

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen mener dette forslaget henger sammen med forslaget til endringer i foregående punkt. En
har ingen merknader til det materielle.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ikrafttredelsesdato: 8. mai 2017.

Følgende hadde ordet:
Ingen
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FORSLAG 7.1.9

Endring av § 22 – Regionenes kampreglement

Forslagsstillers motivering:
Den største utfordringen for norsk håndball er øke volumet. Dette er en forutsetning for å
sikre økonomien både på regions- (lagsinntekter) og forbundsnivået (lisensinntekter). Derfor
er det viktig at regionene lykkes med breddehåndballen, Klubbhuset (flere lengre) og
barnehåndballen (rekrutteringen).
Norge er et langstrakt land med store geografiske og demografiske forskjeller. Forholdene
og vilkårene for håndball er svært ulike. I større byer er det ikke store utfordringer med å
finne lag å spille på. Men på landsbygda og rurale områder blir den åttende og syvende
spilleren helt avgjørende for at "Liten håndballklubb" i det hele tatt kan stille et lag i for
eksempel 13 – 14 år. Kohorten (alderskullet) f.eks. på jenter 13 – 14 år kan være så lavt at for
å stille et lag så må 80 – 90 % av gruppen spille håndball. I tillegg er det 10 mil til nærmeste
håndballklubb. Vi ønsker at det skal spilles håndball i hele landet og at alle skal kunne ha et
tilbud om å spille håndball.
Det som kan være gode løsninger i Oslo, for at alle skal ha et tilbud om å spille håndball og
kunne utvikle seg som håndballspiller, kan være en dårlig løsning i Sel kommune, og visa
versa. Ulike situasjoner krever forskjellige løsninger. Rammeverket og målene kan være
like, men den enkelte region må kunne tilpasse dette til regionale forhold (reiseavstander og
demografi). I flere regioner bør det også være muligheter for én praksis i de store byene og
en annen praksis i rurale områder. Det regelverket som gjelder nasjonalt bør derfor kunne
tilpasses på regionalt nivå for å styrke og utvikle breddehåndballen.
En slik tilpasning bør ikke gjelde for nasjonale serier. NHF Region Innlandet ser det som
viktig at alle beslutninger som tas i norsk håndball vurderes opp mot hvilken effekt
beslutningen vil ha for å få gi håndballspill som aktivitetstilbud til flest mulig i hele landet.
I lov for Norges Håndballforbund § 22 står det:
(3) Regionenes lover og reglementer
a. Regionene skal ha lover, reglementer og bestemmelser i henhold til Norges Idrettsforbunds lovnorm for særkretser/regioner. Lovene og endringer i dem skal senest en måned etter at de er
vedtatt, gjennom Idrettskretsen, sendes Norges Idrettsforbund til godkjenning.
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NHF Region Innlandet foreslår:
§22 1.b endres til:
a. Regionene skal årlig arrangere konkurranser om seriemesterskap i divisjoner og
aldersklasser som ikke omfattes av NHFs serier og skal ha kampreglement
omfattende kampsystem/inndeling i divisjoner og aldersklasser, opp- og
nedrykksbestemmelser osv.
Det enkelte regionstyret har fullmakt til å tilpasse disse reglene i forhold til regionale
forhold for å øke og utvikle breddehåndballen og sikre at flest mulig har et tilbud om å spille
håndball.

Forbundsstyrets innstilling:
Som følge av stadig større åpenhet/tilgjengelighet til andre regioners tilbud, har vi over tid sett et
økende behov for en harmonisering av de regler og tilbud som gjelder regionenes kampaktivitet.
(Klubber og spillende lag ser i større og større grad på og sammenligner naboregionens tilbud med
egen regions.) Dette ligger også til grunn for et omfattende og påbegynt arbeid knyttet til å definere
hva som skal være likt over hele landet, og hva som kan/bør/må tilpasses den enkelte
regions/konkurransesones karakteristika.
Forbundsstyret mener også forslagets intensjon er ivaretatt gjennom eksisterende lovtekst, som ikke
inneholder innskrenkende formuleringer. Videre er Forbundsstyret av den formening at rammene
knyttet til konkurransetilbudet bør ligge på reglementsnivå og ikke på lovnivå. (Dette for å ivareta
nødvendig fleksibilitet.)
Forbundsstyret anbefaler ikke realitetsbehandling av forslaget, men at signaler framkommet under
diskusjonen overleveres til den grupperingen som er nedsatt med hensyn til å definere hva som skal
være likt over hele landet, og hva som kan/bør/må tilpasses den enkelte regions/konkurransesones
karakteristika.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen deler Forbundsstyrets syn med hensyn til at dagens lovformulering er dekkende. For
øvrig har ikke Lovkomiteen noen merknader.
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Vedtak:
Forslaget ble falt. Totalt antall avgitte stemmer: 121. Antall stemmer for: 22.
Antall stemmer mot: 99.
Følgende hadde ordet:
Grindvoll (Innlandet),
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FORSLAG 7.1.10

Endring av NHF Lov § 23 – Formelle møteplasser

Forslagsstillers motivering:
Basert på siste års erfaringer mener Forbundsstyret tiden er moden til å se på den
formaliserte møtestrukturen mellom NHF sentralt og regionalt.
Forbundsstyret ønsker en struktur som i størst mulig grad er i overensstemmelse med den
overordnede beslutningsstrukturen i norsk håndball (og norsk idrett for øvrig). Av denne
grunn vil Forbundsstyret foreslå å erstatte dagens besluttende Forbundsråd, med et mer
dynamisk møteforum kalt NHFs dialogmøter. Forbundsstyret har tro på at uformelle møter
i mindre fora vil gi både bedre diskusjoner og danne grunnlag for bedre vedtak, enn dagens
Forbundsråd.
Forbundsstyret ser samtidig, og spesielt i sammenheng med en utvidelse av tingperioden,
behovet for et organ i mellomliggende år som har myndighet innenfor avgrensede områder.
Forbundsstyret ønsker derfor å slå sammen dagens Ledermøte og Strategikonferanse, i
forslaget kalt NHFs Ledermøte. NHFs Ledermøte er gitt form og innhold på linje med NIFs
Ledermøte.
Det vises til forslaget knyttet til utvidelse av tingperioden fra 2 til 3 år.

Forbundsstyret foreslår:
Dialogmøter
Dagens Forbundsråd utgår, og erstattes med NHFs dialogmøter. På dialogmøtet deltar
NHFs president (eventuelt presidentskap), regionenes politiske ledere, samt NHFs
generalsekretær. Avhengig av sakslisten kan andre personer/organisasjoner inviteres til
enkeltmøter eller enkeltsaker. Møteplassen tjener som drøftings-, rådgivnings-,
informasjons- og forankringsforum. Dialogmøtene avholdes når presidenten finner behov,
eller når et flertall av regionslederne ber om det.
NHFs Ledermøte
Ledermøte skal bidra til oppslutning, samhold, utvikling og fremdrift i norsk håndball.
Dagens Ledermøte og Strategikonferanse slås sammen til NHFs Ledermøte. NHFs
Ledermøte avholdes mai/juni i året før nytt Håndballting. Ledermøtet gis en begrenset
beslutningsmyndighet. (Slik det framkommer nedenfor.)
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På NHFs Ledermøte møter:
 Forbundsstyret (med fulle rettigheter med unntak av godkjenning av beretning og
regnskap).
 Regionsstyrene. (Med fulle rettigheter.)
 Nasjonal Ledergruppe. (Med tale og forslagsrett.)
 Ledergruppa ved Ullevaal Stadion. (Med tale- og forslagsrett innenfor sine
fagområder.)
 Ledere av tingvalgte komiteer. (Med fulle rettigheter med unntak av godkjenning av
beretning og regnskap)
 2 representanter for klubber med lag i NHFs Eliteserie. (Med fulle rettigheter.)
NHFs Ledermøte skal:
 Behandle og godkjenne årsregnskaper. (Endelig godkjenning finner sted påfølgende
Håndballting?)
 Behandle og godkjenne Forbundsstyrets årsberetning.
 Behandle eventuelle reglementsendringer som Forbundsstyret ønsker framlagt
Ledermøtet for avgjørelse.
 Behandle eventuelle lovendringsforslag med gyldighetsperiode fram til påfølgende
Håndballting, som forestår den endelige godkjenningen/avvisningen.
 Drøfte aktuelle håndballpolitiske problemstillinger på strategisk nivå.
 Kontrollere og eventuelt revidere NHFs Strategiplan basert på status på det
tidspunkt Ledermøtet finner sted.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen oppfatter at saken legges fram uten noen konkret forsalg til lovendring/utkast til ordlyd.
Spørsmålet som reises er etter Lovkomiteens oppfatning et politisk forslag.
Lovkomiteen vil få påpeke at ved etableringen av Ledermøtet som en organisatorisk del av NHF og
således fjerne Forbundsrådet, representerer at presidentskapet gis mer påvirkningskraft en det har i
dag i Ledermøtet. Forbundsrådet, slik det i dag er organisert, har virket relativt kort tid og en mener
videre at det vil være lovteknisk bedre dersom en opprettholder betegnelsen Forbundsråd og eventuelt
endrer på innholdet.
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Vedtak:
Forbundsstyret framla følgende reviderte forslag:
Gammel § 23 (1) erstattes med ny § 23 (1) som lyder:
§ 23 (1) NHFs dialogmøter
a. NHFs dialogmøter skal tjene som et drøftings-, rådgivnings-, informasjons- og
forankringsforum.
b. På NHFs dialogmøter deltar NHFs president (eventuelt presidentskap), regionenes
politiske ledere, samt NHFs generalsekretær. Avhengig av sakslisten kan andre
personer/organisasjoner inviteres til enkeltmøter eller enkeltsaker.
c. Dialogmøtene avholdes når presidenten finner behov, eller når et flertall av
regionslederne ber om det.
d. Kostnadene for NHFs dialogmøter dekkes av NHFs sentralledd.
Gammel § 23 (2) og (3) erstattes med ny § 23 (2) som lyder:
§ 23 (2) NHFs Ledermøte
a. NHFs Ledermøte skal bidra til oppslutning, samhold, utvikling og fremdrift i
norsk håndball. Dagens Ledermøte og Strategikonferanse slås sammen til NHFs
Ledermøte.
b. NHFs Ledermøte avholdes mai/juni årene mellom hvert Håndballting.
Ledermøtet gis en begrenset beslutningsmyndighet med gyldighet fram til neste
Håndballting. (Jfr. punkt E nedenfor.)
c. Ledermøtet innkalles av Forbundsstyret med 3 måneders varsel. NHFs regioner
kan komme med forslag til saker. Sakliste utarbeides av Forbundsstyret og sendes
ut 1 måned før møtet.
d. På NHFs Ledermøte møter:
i.
Forbundsstyret (med fulle rettigheter med unntak av godkjenning av
beretning og regnskap).
ii.
Regionsstyrene. (Med fulle rettigheter.)
iii.
Nasjonal Ledergruppe. (Med tale og forslagsrett.)
iv.
Ledergruppa ved Ullevaal Stadion. (Med tale- og forslagsrett innenfor sine
fagområder.)
v.
Ledere av tingvalgte komiteer. (Med fulle rettigheter med unntak av
godkjenning av beretning og regnskap)
vi.
2 representanter for klubber med lag i NHFs Eliteserie. (Med fulle
rettigheter.)
e. NHFs Ledermøte skal:
i.
Behandle og godkjenne årsregnskaper. (Endelig godkjenning finner sted
påfølgende Håndballting.)
ii.
Behandle og godkjenne Forbundsstyrets årsberetning.
iii.
Behandle eventuelle reglementsendringer som Forbundsstyret ønsker
framlagt Ledermøtet for avgjørelse.
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iv.

f.

Behandle eventuelle lovendringsforslag, med unntak av § 15-17 som
Forbundsstyret ønsker framlagt med gyldighetsperiode fram til påfølgende
Håndballting, som forestår den endelige godkjenningen/avvisningen.
v.
Drøfte aktuelle håndballpolitiske problemstillinger på strategisk nivå.
vi.
Kontrollere og eventuelt revidere NHFs Strategiplan basert på status på det
tidspunkt Ledermøtet finner sted.
Det benyttes reiseutgiftsfordeling for delegatene listet i punkt D.

Forbundsstyrets forslag ble trukket.
Følgende hadde ordet:
Jørstad (FS), Hamre (Vest), Lange (SørVest), Gimmestad (Vest)
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7.2

REGLEMENTSFORSLAG

FORSLAG 7.2.1

Rådgivende drøfting knyttet til NHFs overgangs-/utlånsreglement

Region Nord har vedtatt å trekke begge sine forslag knyttet til overgangsreglementet til
fordel for en generell diskusjon rundt dette.
Rådgivende drøfting knyttet til NHFs overgangs-/utlånsreglement
Overgangsreglementet er en viktig del av det regelverket i den forstand at det regulerer både
spillernes rett til å skifte klubb, og klubbenes behov for en forutsigbar spillerstall. Naturlig
nok har det derfor vanligvis blitt fremmet en rekke forslag til behandling av Håndballtinget,
så også i år.
Håndballtinget 2015 overførte myndigheten til å gjøre endringer i overgangsreglementet til
Forbundsstyret. Dette gjør at endringer kan finne sted «fortløpende», og en trenger ikke
vente til neste Håndballting for å gjøre ønskede/nødvendige endringer.
Forbundsstyrets ser for seg et behov for en gjennomgang og revidering av overgangsreglementet slik det i dag foreligger. Basert på dette ønsker Forbundsstyret en generell
drøfting på Håndballtinget 2017 for å få mest mulig signaler som basis for et planlagt
revisjonsarbeid. Aktuelle diskusjonstemaer kan være (men ikke begrenset til):










Er det riktig at det skal være de samme overgangsregler for topphåndballen som for
bredde- og ungdomshåndballen?
NHFs Ledermøtet januar 2015 vedtok regler knyttet til forhindring av fisking av
spillere. Erfaringene viser at disse reglene ikke er tilstrekkelig til å forhindre fisking
av spillere i ung alder med det resultat at flere klubbmiljøer forvitrer. Hvilke tiltak
eller endringer bør settes inn for å forhindre dette?
Karantenetiden er i dagens reglement satt til 7 dager fra den dato alle steg i
elektronisk overgang er fullført (tilsvarende alle dokumenter er innsendt for
«manuelle» overganger». Basert på en stadig større andel elektroniske overganger,
bør denne karantenetiden reduseres?
I dagens reglement er det satt en øvre grense for antall overganger/utlån i løpet av en
sesong. Bør denne grensen endres, eventuelt suppleres med en minimumsperiode
mellom to overganger/utlån?
I reglementet er det satt klare datogrenser i tilknytning til overganger. Er det behov
for endringer og/eller presiseringer.
Spillers forpliktelser er definert i reglementet. Er det behov for endringer knyttet til
dette?
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Vedtak:
Presentasjonen, som ble vist som en innledning til denne saken, følger protokollen som
eget vedlegg. Innspill fra drøftingene:
–

–
–

De forhold som lå til grunn for Region Nords opprinnelige forslag til
Håndballtinget.
 «Fisking».
 Bortfall av karantenetid.
De problemstillinger som lå til grunn for NHFs innledning på saken.
De innspill som kom fra tingsalen.
 Overgangsreglementet fungerer bra.
 Det er holdningene som bør endres.
 Behold 1. februar fristen.
 Er det behov for karantenetid?
 Klubbenes svarfrist må være «rimelig» – behold dagens krav.

Håndballtingets innspill oversendes det nye Forbundsstyret.
Følgende hadde ordet:
Quille (GS), Møller (Nord), Hamre (Vest), Frivold (Øst)
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FORSLAG 7.2.2

Forslag til endring av § 12 – Deltakelse på lag i seniorklassen

Forslagsstillers motivering:
Hovedregelen er: En spiller kan ikke delta på seniorlag før den dag vedkommende fyller 16
år. En 15-åring som ikke har annet spilltilbud, må kunne gis dispensasjon for å spille
seniorhåndball i det regionale spilltilbudet så lenge vedkommende fyller 16 år i løpet av
gjeldende sesong. Etter omleggingen av divisjonssystemet fra og med sesongen 2016/17 med
reduksjon av antall 2. divisjonsavdelinger, vil forannevnte være aktuelt fra og med 3.
divisjon og lavere.

NHF Region Nord foreslår:
Endring av tekst §12 (2)
Regionene kan gi dispensasjon fra dette for deltakelse i konkurransetilbud administrert av
den respektive region. Dispensasjon kan kun gis til spillere uten annet spilltilbud og som
fyller 16 år innen utgangen av aktuelle sesong.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslagsstiller fremmet også i 2015 forslag (som falt) om å myke opp 16 års grensen for spill på
seniorlag. Forslaget som nå foreligger innebærer en oppmykning av reglementet, samtidig som
hovedregelen opprettholdes. Forbundsstyret ser videre at forslaget kan ha stor betydning for å kunne
lage/opprettholde seniorlag også utenfor bysentra. Forbundsstyret anbefaler forslaget under
forutsetning av at fotnote 3 (definisjon av spilltilbud) opprettholdes.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har ingen særskilte bemerkninger til forslaget. Lovkomiteen anfører allikevel at denne
saken ikke må behandles av Håndballtinget. Ved den lovrevisjon som fant sted i 2015 ble myndigheten
til å gjøre endringer i reglementer og bestemmelser gitt til Forbundsstyret. Forslagsstiller kunne
dermed når som helst i perioden valgt å oversende likelydende forslag til Forbundsstyret, og ikke
trengt å avvente i inntil 2 år.
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt. Totalt antall avgitte stemmer: 118. Antall stemmer for: 92.
Antall stemmer mot: 26. Ikrafttredelsesdato: 1. juli 2017.
Følgende hadde ordet:
Langåssve (Nord)
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FORSLAG 7.2.3

Forslag til endring av § 14-1.7 – Partner/prestasjonssamarbeid

Forslagsstillers motivering:
I et partnerklubbsamarbeid er det ikke uvanlig at prestasjonsklubben knytter til seg flere
klubber. Tar vi utgangspunkt i at to prestasjonsklubber med tilsvarende samarbeid (4
partnerklubber) møtes, betyr det at tidtakere/dommere fra 10 klubber ikke regnes som
nøytrale.
Ved gjennomføring av kamper på 2. divisjonsnivå, Bring og Lerøy kvalik og seriespill, har
dette innimellom vist seg å være en stor utfordring, og de siste årene har vi hatt flere
protester med påfølgende omkamp på slike forhold.
Det viser seg ofte at verken dommere eller tidtakere er en sentral del av klubbens indre liv,
og ofte er de ikke engang kjent med at klubben har samarbeidsklubber. Ved mange tilfeller
viser det seg derfor at reglene brytes uten at de involverte er kjent med dette.
Vi ønsker derfor å lempe litt i reglene på nøytralitet i forhold til dommere, og i tillegg ta bort
den delen som omhandler nøytralitet rundt tidtakere.

NHF Region Vest foreslår:
§ 10 Nøytralitet og partnerklubbsamarbeid
1) Dommer med klubbtilhørighet i en partnerklubb, er (nøytral i forhold til spillende lag
fra prestasjonsklubben på elite, 1. og 2.divisjonsnivå.
2) Dommer med klubbtilhørighet i en prestasjonsklubb, er nøytral i forhold til spillende lag
fra partnerklubben(e) på elite, 1. og 2.divisjonsnivå.
Forslag til nytt punkt 3
Dommere med aktive roller enten i partner, eller prestasjonsklubb, (eks trener, dommerkontakt, styremedlem), plikter å meddele dette til NHF og kan ikke benyttes i kamper hvor
partner, eller prestasjonsklubb deltar.
Nåværende punkt 3 gjøres om til punkt 4
Region Vest mener at Lov, kamp og konkurransereglementet på dette punktet i for stor grad
omhandler spillernes behov, ikke utøveren, som også kan være dommer eller tidtaker.
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I lovteksten står blant annet følgende:
§ 1 Hensikt
Dette reglementet skal ivareta ønsket om og behovet for at 2 eller flere klubber inngår
samarbeid på tvers av klubbgrensene for å etablere et best mulig spill- og treningstilbud for
sine medlemmer.
Lovverket, slik det i dag er utformet, gir ikke dommerne et best mulig tilbud og vanskeliggjør i stor grad NHFs arbeid rundt oppsett av dommere, oftest uten at dommere og tidtakere
på noen måte er involverte i de to klubbene.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret ser at reglene for nøytralitet/habilitet kan skape praktiske utfordringer i samband med
partnerklubbsamarbeid. Forbundsstyret mener imidlertid at nøytraliteten/habiliteten i det nasjonale
kamptilbudet er av stor betydning for konkurransens rennommé og troverdighet.
Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har ingen særskilte bemerkninger til forslaget.
Lovkomiteen anfører allikevel at denne saken ikke må behandles av Håndballtinget. Ved den
lovrevisjon som fant sted i 2015 ble myndigheten til å gjøre endringer i reglementer og bestemmelser
gitt til Forbundsstyret. Forslagsstiller kunne dermed når som helst i perioden valgt å oversende
likelydende forslag til Forbundsstyret, og ikke trengt å avvente i inntil 2 år.

Vedtak:
Region Vest korrigerte sitt opprinnelige forslag til å gjelde på 2. divisjons nivå.
Forslaget ble vedtatt mot 13 stemmer. Ikrafttredelsesdato: 1. juli 2017.
Følgende hadde ordet:
Hamre (Vest), Øie (Sør), Arntsen (Øst), Stephansen (Nord), Tjugum (FS)
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FORSLAG 7.2.4

Endring i nasjonalt kamptilbud

Forslagsstillers motivering:
På Håndballtinget i mai 2015 ble Utvalget for Ungdomshåndballens rapport behandlet, og
det ble gjort endringer i nasjonalt kamptilbud.
Region SørVest tror det er nødvendig med ytterligere endringer i nasjonalt kamptilbud, for å
bidra til NHF sin målsetting om flere ungdommer lenger i kombinasjon med målsettingen
om å utvikle toppspillere.
I 16 års serien er det relativt mange lag, men dessverre er antall lag betraktelig redusert i 18
års serien. Skal disse ungdommene få være med på det som «virkelig» betyr noe, må vi få
spillerne til å fortsette etter de er 16 år og Bring satsningen er over.
Vi opplever at mange unge spillere går til klubber der det er «Bring satsing». Dette medfører
i noen tilfeller at laget i de klubbene som miste spilleren (e) går i oppløsning. Vi tror ikke
dette nødvendigvis skyldes Bring, men at dette er en del av samfunnsutviklingen, de beste
spillerne, med ambisiøse foresatte søker etter det beste tilbudet.
Vi opplever i dag at flere spillere ser Bring som en endestasjon for håndballkarriere. Vi
ønsker å få en endring på dette og ønsker at nasjonal serie på 16 år i stedet skal være starten
på noe. Vårt håp er at en interregional modell vil gjøre det lettere å få med flere lag.
Region SørVest ønsker å starte med nasjonale serie på 16 år for så å fortsette med 17 og 18
åringene. En ser for seg en pyramide, vi har mange lag med på 16 år (6/3 puljer), for så å
redusere antallet på 17 år (4/2 puljer) og ende opp i 2/1 pulje på 18 år. Gjennom denne
modellen vil den interregionale serien for 16 åringer være mer for den øvre delen av
bredden, mens det blir mer spissing mot topphåndballen i 17 og 18 års klassen.
Vi ønsker at NHF v/regionene og toppklubbene skal samarbeide om utvikling av spillere og
trenere. Dette samarbeidet ønsker vi å styrke gjennom spilltilbudet som gis til 17 åringene.
I dag spilles det nasjonal serie for 16 og nasjonal serie for 18. I 17 års klassen er det i dag NM
for regionslag med lav status og har kanskje lite nytteverdi? For å få spillerne til å satse
videre etter 16-årsklassen i klubb, ønsker vi derfor å styrke tilbudet til 17 åringene.
Region SørVest ser for seg følgende løsning:
NHF starter opp med nasjonale spilltilbud det året spillerne blir 16 år som i dag.
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16 år:
Regionsserie før jul kvalifiserer til nasjonal serie etter jul. Nasjonal serie etter jul foregår som
en interregional serie med tre puljer. Vi har tre spillrunder. Rundene, der klubber fra
samme region spiller mot hverandre, legges regionalt. Fjerde spillrunde blir en sluttspillrunde der nr 1 og 2 i hver pulje spiller om 1.-6. plass, nr 3 og nr 4 i puljene spiller om plass
7- 12 osv.
Fordelingen av klubber i den interregionale serien kan gjennomføres på ulike måter. Vi kan
la to og to regioner spille mot hverandre (forslag: Innlandet går sammen med Øst, så deler vi
disse i to – den ene delen spiller mot Nord - den andre mot Sør, Vest spiller mot SørVest).
I denne serien så vil vi få god matching mot nye lag. Kostnadene vil bli redusert i forhold til
dagens Bring i form av kortere reiser, og i form av færre runder en skal delta i.
17 år:
Det spilles en nasjonal serie for spillere som er 17 år. Dette blir ett tilbud som erstatter
dagens NM Regionslag. Pengene som regionene i dag bruker på NM Regionslag, ønsker vi
skal fordeles mellom (topp)klubbene som ønsker å være med på en nasjonal serie for 17
åringer. Vi ønsker at regionen skal kunne stille noen krav for at en (topp)klubb skal få være
med i denne nasjonale serien.
Eksempel på krav som kan stilles:






Klubben må være med i Klubbhuset, være i gang med trenermentorordning og ha
gjennomført ulike moduler av klubbutvikling.
Klubben må ha aktivitetstilbud som også omfatter breddetiltak.
Klubben må ha samarbeidsprosjekt med naboklubbene (i sonen?) i form av
spillerutviklingstiltak, hospitering eller treneutviklingstiltak.
Klubben må ha trenerlisens.
Økonomiske krav.

For at lagene skal kunne settes i bedre stand til å prestere i interregionale/nasjonale serier
kan regionen da for eksempel tilby klubbene:




Hjelp til klubbene i form av fysisk trener og opplegg for fysisk trening.
Benytte toppklubbene og gi dem kompensasjon for å yte idrettsfaglige tjenester.
Målvaktsressurser.

Spilltilbudet for 17 åringene vil da se slik ut:
Deltar i regional serie som i dag (J/G18). I tillegg så kan en delta i Nasjonal serie som foregår
over x antall helger hele sesongen (muligens fem?). Vi kan dele inn i to jevne puljer a 12 lag,
tre kamper hver helg. Inndelingen her er etter seeding i de ulike regionene. Sluttspillrunde
der puljene spiller mot hverandre, alle lag får en plassering.
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18 år:
Regional spilltilbud og nasjonal serie som dagens Lerøy (en pulje).
20 år:
NM for junior
Antall lag i de ulike nasjonale tilbudene tilpasses i forhold kjønn og antall lisensierte spillere.

Region SørVest foreslår:
Det nasjonale spilltilbudet for 16 og 17 åringer endres.
For 16 åringene innføres det interregional serie etter jul, som avsluttes i et nasjonalt sluttspill.
For 17 åringene innføres det en nasjonal serie. NM J/G 17 for regionslag legges ned.
Vi ber fagavdelingen i NHF om å utrede forslaget videre i forhold til praktiske løsninger, for
så å kunne innføres med virkning fra sesongen 2018/2019.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret anfører innledningsvis at forslaget tilhører Forbundsstyrets myndighetsområde.
Forbundsstyret deler imidlertid, som forslagsstiller, synet på at det nasjonale kamptilbudet for yngre
aldersbestemte lag er av så stor betydning at prinsippene bør drøftes på Håndballtinget.
Forbundsstyret orienterer om et allerede påbegynt evalueringsarbeid knyttet til det nasjonale
kamptilbudet i yngre aldersbestemte klasser, i tråd med tidligere vedtak. Dette arbeidet er tenkt
sluttført tidlig høst 2017. Gode diskusjoner på Håndballtinget vil følgelig gi viktige signaler og gode
råd og innspill til dette arbeidet i fagmiljøene.
Forbundsstyret ser fram til en god og viktig debatt på Håndballtinget 2017, men anbefaler ikke
forslaget slik det foreligger. Forbundsstyret foreslår i stedet at de signaler og innspill som
framkommer på Håndballtinget 2017 oversendes til den grupperingen som har ansvaret for
evaluering.
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Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har ingen særskilte bemerkninger til forslaget.
Lovkomiteen anfører allikevel at denne saken ikke må behandles av Håndballtinget. Ved den
lovrevisjon som fant sted i 2015 ble myndigheten til å gjøre endringer i reglementer og bestemmelser
gitt til Forbundsstyret. Forslagsstiller kunne dermed når som helst i perioden valgt å oversende
likelydende forslag til Forbundsstyret, og ikke trengt å avvente i inntil 2 år.

Vedtak:
Forbundsstyret foreslo at de signaler og innspill som framkom på Håndballtinget 2017
oversendes til den grupperingen som har ansvaret for evalueringen av det nasjonale
kamptilbudet.
Innspill fra debatten:
 Region Øst foreslo at Region Nord og Region Øst får anledning til å stille med 2
lag i regions-NM.
 Region Vest foreslo å flytte Bringserien ett nivå opp.
 Det er viktig å hensynta opplevelsen av å høre til. La de som vil spille sammen få
spille sammen.
 Region Nord ønsket lokale serier i 16-års klassen. Bringserien er i så måte svært
viktig.
 Kamptilbudet må være tilpasset det ungdommene ønsker.
 Holdninger til hva Bringserien skal være (fisking).
Region SørVest sitt forslag ble trukket for votering. Forbundsstyrets forslag om at
Håndballtingets innspill oversendes grupperingen, som har ansvaret for evalueringen av
det nasjonale kamptilbudet, ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:
Hagen (SørVest), Hansen (FS), Lorentzen (Øst), Hamre (Vest), Indrebø (Vest), Lio (FS),
Lysnes (Nord), Bruntveit (SørVest)
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7.3.

BESTEMMELSESFORSLAG

FORSLAG 7.3.1

Forslag til endring av § 3 – Reiseutgiftsfordeling i nasjonale serier

Forslagsstillers motivering:
Det er i dag store forskjeller på reisekostnadene for deltakende klubber i de nasjonale
seriene. Dette fører til urettmessige høye kostnader for en del klubber med lange, og mange
reiser i løpet av sesongen.
Oversikt over totale reisekostnader for eliteklubber på herresiden:
Kostnad
Buss/bil
42,5
63,5
78
79
76,7
82,5
50,1
124,5
42,5
55,4
43,5
50,1

Klubb
Kostnad fly
Haslum
154
Bodø
639
Elverum
154
Kolstad
542
Halden TH
154
Fyllingen
615
Drammen
154
ØIF Arendal
247
Bækkelaget
154
Falk Horten
154
Lillestrøm
154
St.Hallvard
154
*Alle tall i tusen kroner.

Total kostnad
196,5
702,5
232
621
230,7
697,5
204,1
371,5
196,5
209,4
197,5
204,1

Tallene er basert på 16 reisende personer per lag med billetter bestilt i god tid før avreise.
Sponsoravtaler og individuelle avtaler er ikke tatt med i regnestykket. Utgifter som bør
innlemmes i kostnadsfordelingen er fly, buss, og nødvendig overnatting. Fly, som skal være
med i fordelingen, må være bestilt senest 30 dager før oppsatt seriekamp. Flyttes kampen,
blir reisen med i utgiftsfordelingen selv om fly bestilles senere enn 30 dager før. Om noen
klubber har barteravtaler med buss eller hotell, føres det markedspris. Prisene skal
dokumenteres.
Til sammenligning har eliteserien i fotball en reisekasse hvor alle klubbene deler utgiftene.
Reisekostnadene fordeles likt uavhengig av reiseavstander og antall reiser. Det benyttes
også reisefordeling i de landsomfattende seriene i J/G 16 (Bring) og J/G 18 (Lerøy).
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NHF Region Nord foreslår:
Alle kostnader i forbindelse med reiser til bortekamper i nasjonale serier – Elite, 1. divisjon
og 2. divisjon tas inn i en egen reisekasse for hver enkelt serie. Alle reiseutgifter (fly, buss,
overnatting) registreres og fordeles likt på alle deltakende lag i den aktuelle serien.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret anfører at forslagsstiller er noe unøyaktig i begrepsbruken. Forslagstiller bruker
begrepet reisekasse, men beskriver ordningen som en reisefordeling. Reisekassebegrepet innebærer at
hvert lag bidrar med et fastsatt beløp (i tillegg til at NHF (eller andre) kan bidra med midler) inn i
reisekassa. Reisekassa fordeles så på de deltakende lagene ut fra fastsatte kriterier. Reisefordelingsbegrepet benyttes der de deltakendes reiseutgifter (reelt eller estimert) legges sammen, og totalen deles
på de deltakende lagene.
Dagens ordning innebærer at NHF bidrar med et betydelig beløp inn i reisekassene (tilsvarende det
beløp klubbene selv bidrar med). Forbundsstyret ser ikke det hensiktsmessige i å opprettholde hverken
klubb- eller NHF bidraget dersom forslaget, slik det foreligger, vedtas. (Dagens reisekassebidrag ville i
så fall gitt en lik andel til alle deltakende lag, og således blitt et ordinært «driftstilskudd».) Videre
framholdes det fra forslagstiller at det i Bring og Lerøy benyttes dokumenterte reiseutgifter som
grunnlag for reisefordeling, noe som ikke er riktig. (Det er kun flyutgifter som skal dokumenteres, alt
annet beregnes.)
Forbundsstyret mener at ordningen med reisekasse eller reisefordeling bør utredes videre av NHF i
samarbeid med Norsk Topphåndball, for gjennom dette å se på eventuelle alternative løsninger.
Dersom resultatet av dette medfører endringer for de tre øverste nivåene må endringen fases inn
gradvis. Forslaget anbefales ikke realitetsbehandlet på Håndballtinget, men at signaler fra drøftingen
oversendes grupperingen som skal utrede ordningen.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har ingen særskilte bemerkninger til forslaget. Lovkomiteen anfører allikevel at denne
saken ikke må behandles av Håndballtinget. Ved den lovrevisjon som fant sted i 2015 ble myndigheten
til å gjøre endringer i reglementer og bestemmelser gitt til Forbundsstyret. Forslagsstiller kunne
dermed når som helst i perioden valgt å oversende likelydende forslag til Forbundsstyret, og ikke
trengt å avvente i inntil 2 år.
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Vedtak:
Forslaget ble trukket. Region Nord har tillit til at NHF og Norsk Topphåndball løser saken
på en god måte.
Følgende hadde ordet:
Aardahl (Nord)
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7.4

ANDRE FORSLAG

FORSLAG 7.4.1

Økning av NHFs økonomiske handlingsrom

Forslagsstiller motivering:
Arven fra «Gi gass»
Gjennom de siste årene har NHF samlet sett en utflating av omsetningstallene. Både økt og
redusert omsetning kan i all hovedsak henvises til aktivitetsomfang, og i mindre grad til
langsiktige, forutsigbare inntekter. Med basis i de største kostnadsdriverne (personal,
arrangement, tilskudd med mer) vil dette over tid redusere det økonomiske handlingsrommet med hensyn til å opprettholde norsk håndballs mål om posisjon, oppmerksomhet og
rolle/pådriver i norsk og internasjonal idrett. Det vises i denne sammenheng også til «Gi
gass» rapporten og dennes grundige analyse av organisasjonens økonomiske situasjon
(historisk-nåtid-framtid).
Effektivisering, ja hver dag – men det er ikke nok
Dette er en utvikling som kommer uavhengig av de grep som er gjort og gjøres med hensyn
til effektivisering. Det vil alltid ligge et potensial for effektivisering i NHF organisasjon både
sentralt og regionalt, men etter Forbundsstyrets syn er ikke dette på langt nær nok til å dekke
opp den ressursførselen som anses nødvendig for å opprettholde, øke og utvikle norsk
håndball i tiden som kommer.
Klubbhuset
«Tett på» er et begrep/prosjekt som er igangsatt innenfor Landslag menn senior (LMS).
Forbundsstyret mener dette er en god betegnelse som også kan brukes for et av de viktigste
arbeidsområdene i tiden framover, - komme tett nok på klubbene for å yte hjelp og støtte til
NHFs viktigste organisasjonsledd. For øvrig er jo dette også kjernen i «Klubbhuset». Det
trenges økte ressurser til dette arbeidet, både oppsøkende/betjenende ressurser, men også
fag- og programressurser.
Kampen om oppmerksomheten
Et annet viktig «kampområde» er kampen om oppmerksomheten. I en verden som bare går
fortere og fortere med hensyn til informasjon/informasjonstilbud er det avgjørende at NHF
posisjonerer seg for å vinne kampen om oppmerksomheten. Dette fordrer at leverer
sportslig (på alle nivåer), men ikke minst at vi evner å tilpasse oss til og ta del i en ny
mediehverdag. Dette vil kreve investeringer i kompetanse, kapasitet, kultur og «hardware» i
tiden som kommer. Vi merker også en tydelig forventning fra NHFs sponsorer om at dette
er et område det må satses på.
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Finansieringstriangelet
Norges Håndballforbunds økonomi er tuftet på tre ben, – det såkalte finansieringstriangelet:




Tilskuddsbasert (spillemidler/offentlige tilskudd/mva kompensasjon etc).
Kommersielt basert (sponsor, arrangement, etc).
Medlemsbasert (startkontingenter, lisens, deltageravgifter etc).

Av disse 3 finansieringskildene er det lite som tyder på at hverken tilskudd eller
kommersielle inntekter vil øke i betydelig grad de nærmeste årene. Kommersielle inntekter
vil variere både positivt og negativt uten at dette dermed gir en forutsigbarhet over år.
Dette innebærer at et betydelig økonomisk løft kun kan komme gjennom medlemsbaserte
inntekter. Medlemsbaserte inntekter påvirkes i utgangspunktet av to forhold; volum og
enhetspris. En forventet medlemsvekst vil gi økte inntekter, men det anses at medlemsveksten ikke er sterk nok til å gi det nødvendige løftet på kort sikt. Da gjenstår enhetsprisen.
«Enhet» innenfor idretten vil enten være organisasjon (klubb og spillende lag) eller individ/
enkeltmedlem.
Økning av medlemsbaserte inntekter
Dersom den medlemsbaserte finansieringen skal økes kan organisasjonen velge mellom å
øke:
 Klubbkontingenten
og/eller
 Startkontingentene
og/eller
 Lisensen
og/eller
 Innføre en medlemsavgift for de under 13 år.
Skjerm klubbøkonomien
Ved å velge økning av klubbavgifter/startkontingenter vil vi på mange måter overføre
«inndrivingsproblemet» til klubbleddet (som igjen må øke sine kontingenter/avgifter).
Forbundsstyret mener derfor det vil være best (også volummessig) å innføre en inntektsøkning ved å øke lisensen, samt å innføre en medlemsavgift for de under 13 år. Basert på
den økonomiske størrelsen, samt hvilken fordelingsnøkkel som velges vil resultatet i stor
grad sikre både regionalt og sentralt handlingsrom i årene fremover. (For øvrig er det slik at
regionene kan avgiftsbelegge klubb, og ikke enkeltmedlem.)
Fordelskortet
Ved å koble lisens-/medlemsavgift til et fordelskort vil prisøkningen med noen få avtaler
relativt raskt kunne spares inn. Dog forutsetter dette trolig at slike tilbud anses som relevant
til håndballaktivitet, eller som nødvendigheter i hverdagen.
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Via de økonomiske analyser som allerede er gjennomført sentralt og regionalt finnes det god
samlet oversikt over vår økonomi. Herunder f.eks.





Historiske regnskapstall.
Antall ansatte/årsverk.
Framtidig utvikling basert på vurderte forutsetninger.
Utvikling av forutsigbare og variable kostnader.

Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret foreslår med virkning fra sesongen 2017/18:





Lisensen økes med NOK 200,-. Økningen fordeles tilsvarende dagens fordeling av
lisensinntekter.
Det innføres en medlemskontingent for de under 13 år stor NOK 200,-. Inntekten fra
denne fordeles med 30 % til sentralleddet og 70 % til regionalleddet, og skal
øremerkes aktiviteter som styrker arbeidet ut mot klubbene. Aktuell øremerking,
aktiviteter og disponering av midlene skal besluttes i nasjonal ledergruppe etter
mandatet «til det beste for norsk håndball».
NHF bes igangsette et arbeide med mål om at lisenskortet/medlemskortet kobles til et
fordelskort som skal resultere i større besparelser for det enkelte medlem enn den
økte lisens og medlemskontingent.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har gjennomgått forslaget og har følgende merknader:
For å øke lisens med mer enn KPI, følger det at dette må forelegges Håndballtinget.
Hva gjelder medlemskontingent for de under 13 vil Lovkomiteen få bemerke at vi ikke kan se at det
foreligger hjemmel for NHF å pålegge aktive spillere under 13 år denne utgiften uten at det fremmes
konkrete lovforslag. Lovkomiteen er av den oppfatning at innføring av en slik avgift er noe som
uansett må bestemmes av Håndballtinget.
Lovkomiteen er videre av den oppfatning at dette kan virke stridende mot NIFs lovnorm for idrettslag
hvor det er idrettslaget som kan innkreve «medlemsavgift». Det er i det hele tatt et spørsmål om det er
hjemmel for NHF å pålegge enkeltspillere «medlemsavgift». Spørsmålet burde vært forelagt NIF.
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Vedtak:
Forbundsstyret reviderte sitt opprinnelige forslag til å omhandle følgende:
Forbundsstyret foreslo med virking fra sesongen 2017/18:
 Lisensen økes med kr 200,-. Økningen fordeles tilsvarende dagens fordeling av
lisensinntekter.
 Håndballtinget 2017 ber Forbundsstyret arbeide for at lisensøkningen også
ledsages av en bedre forsikringsdekning for den enkelte.
 Forbundsstyret gis i oppdrag å utrede en forenkling av lisensordningen ved å slå
sammen dagens LISE med LISE+.
 Strategikonferansen i 2018 gis fullmakt til å vedta overgang til kun én lisenstype.
 Forbundsstyret gis i oppdrag å utrede en medlemskapsmodell for barn under 13
år. Strategikonferansen i 2018 gis fullmakt til å vedta en eventuell medlemskapsmodell for barn under 13 år.
Region Øst foreslo følgende med virkning fra sesongen 2017/18:
 Med virkning fra sesongen 2017/18 økes lisensen med kr 100,-. Dette beløpet
tilgodeses NHF sentralt i sin helhet for denne sesongen og sesongen 2018/19.
 Med virkning fra sesongen 2018/19 økes lisensen med ytterligere kr 100,-. Også
dette beløpet tilgodeses NHF sentralt i sin helhet for denne sesongen.
 Sesongen 2019/20 økes lisensen i henhold til endring av konsumprisindeksen.
Totalt lisensbeløp blir da å fordele i henhold til dagens fordeling av lisensinntekter.
 Det legges til grunn at de økte inntektene for disse to sesongene, som følge av dette
forslaget, skal prioritereres på tiltak/aktiviteter som kommer klubbene til gode.
Forbundsstyrets støttet Region Øst sitt forslag, men ønsket opprettholde fordelingsnøkkelen 70/30 også i de to første sesongene.
Forbundsstyrets forslag ble trukket. Region Øst sitt forslag falt. Totalt antall avgitte
stemmer: 116. Antall stemmer for: 49. Antall stemmer mot: 67.
Følgende hadde ordet:
Lio (FS), Lange (SørVest), Berg (Sør), Hole (Nord), Togstad (Nord), Aardahl (Nord),
Haube (Øst), Eide (SørVest), Sødal (FS), Bjerkseter (Sør), Mortensen (Vest), Lorentzen (Øst),
Augdal (Nord), Grip (Vest), Blindheim (FS), Eggen (SørVest), Storjord (Øst), Gimmestad
(Vest), Jørstad (FS)
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FORSLAG 7.4.2

Økonomisk gjennomgang

Forslagsstillers motivering:
Region Øst er kjent med at Forbundsstyret vil fremme forslag for Håndballtinget som trolig
innebærer ett eller flere av følgende elementer:





Økning av lisensen.
Eventuell endring alder for når lisensen slår inn.
Mulig innføring av lisens eller annen betaling også for utøvere under 13 år.
Flytte ansvaret for regulering av lisensen fra Håndballtinget til Forbundsstyret eller
Forbundsrådet.

Region Øst mener det er viktig med en langsiktig finansiering (inntektsside) for NHF sentralt
som sikrer at NHF kan utføre nødvendige oppgaver over tid. Samtidig frykter Region Øst
en utvikling hvor lisens (inkludert eventuell annen direkte utøverbetaling) kan bli en
sovepute og et «lettvint svar» på nye økonomiske behov. Det er enkelt å beregne en «sikker
inntektsvekst» ved økning av prisen for lisensen. Region Østs oppfatning er at dette
medfører potensiale for en uønsket utvikling samtidig som norsk idrett har fokus på
hvordan vi skal holde kostnadene nede for deltagere i en tid hvor klubbene fortsatt arbeider
dugnad for å holde foreldre-/deltagerbetalingen lavest mulig.
Uavhengig av innholdet i forslag fra Forbundsstyret er det vår oppfatning at er viktig med
en gjennomgang av økonomien og organisasjonsmessige inntekter for forbundet sentralt og
regionene. Det er behov for å sikre en levedyktig finansiering over tid som møter både
regionenes og sentralleddets behov. Forslaget innebærer ikke en ny organisasjonsutviklingsprosess eller mål om felles økonomi for NHF og regionene. På ulikt grunnlag oppstår nye
prosjekter, aktiviteter/oppgaver mv. som f.eks. resulterer i nye stillinger som øker de
samlede kostnadene. Samtidig er vår opplevelse at det i svært liten grad avvikles aktiviteter/
satsninger/stillinger. Dette gjelder trolig i like stor grad i regionene som sentralt.
Den foreslåtte gjennomgangen av økonomien i NHF og regioner bør derfor se på
1. Hvordan kan NHF og regionene begrense kostnadsveksten, og se på hvor en
eventuelt kan redusere kostnadene, enten ved å arbeide smartere, fjerne oppgaver/
aktiviteter som ikke er «etterspurt» osv? Eksempelvis kan en besvarelse av et
spørsmål som «Hvilke kostnader ville vi kuttet hvis vi måtte redusere kostnadsnivået med
10-15 %?» gi en god pekepinn på hvor slikt potensiale foreligger.
2. Kartlegge organisasjonsmessige inntekter/pengestrømmer med unntak av de
strømmene som er mellom utøver/medlem og klubb (dvs. omfatter strømmer mellom
utøver-> NHF/region, NHF -> region og vv., samt klubb -> region/NHF).
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Region Øst foreslår:
Det nedsettes et hurtigarbeidende økonomiutvalg av begrenset størrelse med deltagelse som
følger:






En representant fra Forbundsstyret (leder av gruppa).
To styrerepresentanter fra regionene, hvorav en fra forslagsstiller.
En representant fra forbundets administrasjon.
En representant fra en regions administrasjon.
En representant fra de ansatte.

Forbundsstyret gis ansvar for å etablere utvalget med medlemmer som skal ha god
økonomisk innsikt, generelt og ift. norsk håndball spesielt.
Økonomiutvalget skal fremlegge sin rapport til Forbundsrådet innen utløpet av mai 2018
med anbefalinger om tiltak som svar på mandatet. Forbundsrådet gis fullmakt til å beslutte
tiltak som Forbundsrådet enes om er riktige å gjennomføre før neste Håndballting.
Økonomiutvalget gis følgende mandat som minimum:
1. Gjennomgå ressurs-/kostnadsbruk i NHF m/regioner, og foreslå kostnadsreduserende tiltak.
2. Gjennomgå de organisasjonsmessige inntektene/pengestrømmene som er fra
utøver/klubb til region og NHF sentralt, og mellom region-NHF mv. Utvalget skal
fremme forsalg som kan bidra til en bedre langsiktig finansieringsmodell som
omfatter
a. Mulige forenklinger i dagens pengestrømmer (effektivisering).
b. Endringer av dagens pengestrømmer/organisasjonsinntekter
(prisreguleringer, gebyrstrukturer osv.)
c. Nye organisasjonsmessige inntekter.
3. Utvalget står fritt til å fremme andre forslag som innebærer forbedring av den
samlede økonomien i NHF med regioner.
4. Utvalget kan også foreslå tiltak som det er dissens om i utvalget.
Forbundsstyrets innstilling:
Faktagrunnlaget, som etterlyses i forslaget, ble meget grundig dokumentert og belyst i Gi gass
rapporten som forelå til Håndballtinget i 2015 (samtlige regioner har sin egen rapport). I tillegg til
hovedrapporten ble det også utarbeidet (av ekstern ressurs) en egen omfattende økonomisk analyse.
(Retrospektiv med hensyn til regnskapstall og framtidsrettet med hensyn til utviklingstrekk og
prognoser.)
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Forbundsstyret henviser videre til Håndballtinget i 2015 og de vedtak knyttet til myndighetsnivåer
som ble fattet. Herunder opprettelsen av en nasjonal ledergruppe (NL) med tilhørende rammer og
mandat vedtatt av Forbundsrådet i mars 2016. Det er nasjonal ledergruppe sitt løpende ansvar å sørge
for en effektiv drift til lavest mulig kostnad, gjeldende både for sentralleddet og regionalleddet.
Forbundsstyret antar at de respektive regionsstyrene på lik måte som Forbundsstyret til enhver tid har
fokus på, og utfordrer administrasjonen med hensyn til effektiv ressursbruk. Utover dette vedtas alle
budsjetter basert på Strategi- og handlingsplaner. Forbundsstyret ser derfor ikke behov for å
oppnevne/opprette særutvalg, for å framskaffe data som allerede inngår i ansvarsområdet til
eksisterende gruppering(er).
Forbundsstyret understreker videre at behovet for et større økonomisk handlingsrom ikke er isolert til
sentralleddet. Det er å anta at regionalleddet med de klubbnære oppgavene ,eksempelvis Klubbhuset
som vil ha behov for ressurstilførsel i tiden framover. Det anføres også at det er store forskjeller i den
regionale økonomien med den følgende konsekvens at handlingsrommet også varierer.
(Forbundsstyret viser for øvrig til eget forslag i saksnr.: 7.4.x)
Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har ingen særskilte bemerkninger til forslaget.
Vedtak:
Forslaget ble trukket.
Følgende hadde ordet:
Haube (Øst)
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FORSLAG 7.4.3

Beach håndball

Forslagsstillers motivering:
NHF Region SørVest ønsker en fortsatt satsing på beach håndball. Beach håndball er et flott
supplement til tradisjonell håndball og er en spillform som appellerer stort til ungdom. I så
måte kan beach håndball være et av flere virkemidler for å nå målet om å beholde flere
ungdom lengre.
Motivet for vårt forslag kommer på bakgrunn av NHF sine signaler om behov for økte frie
inntekter. Økte frie inntekter kan innhentes gjennom
1. Økt salg av sponsor/tv rettigheter.
2. Økte avgifter på lisens og/eller kontingenter.
3. Sparing, effektivisering eller spissede prioriteringer innenfor dagens rammeverk.
I dag brukes ca 1,3 millioner kroner på beach landslag pluss administrative ressurser.
I Strategiplanen vedtatt på Håndballtinget i 2015 er det vedtatt målsetting om at våre beach
landslag skal kjempe om medaljer i internasjonale mesterskap. Beach landslagene er i
Strategiplanen (punkt B: Landslagene) underlagt de samme målsettinger som våre ordinære
landslag.
Mens våre herre- og damelandslag får stor TV dekning og er viktig for både rekruttering og
omdømme av håndballsporten, blir våre beach landslag sjeldent omtalt med noe mer enn
notiser. Per i dag kan vi ikke se at satsingen på landslag i beach håndball gir økt
rekruttering. At interessen for beach landslag er lav gjenspeiles av at det per i dag ikke
foreligger noen sponsoravtaler knyttet opp mot beach satsingen.
Det bør samtidig være en målsetting at beach håndball NM i løpet av en to årsperiode skal
gå i null. Det vil gi en ytterligere innsparing for NHF på kr 400 000,-.

Region SørVest foreslår:
For å frigjøre midler til Norges Håndballforbunds signaliserte satsinger nedprioriteres beach
landslagene for junior og senior kommende tingperiode. Av det totale beach håndball
budsjettet på 1,7 millioner opprettholdes kr 400 000,- til 50 % stilling i Region Sør for
administrering og videreutvikling av beach håndballen.
Det er behov for en koordinert satsing på beach håndball slik at den kan finne sin naturlige
plass i utviklingen av håndballen i Norge. I tingperioden 2017 – 2019 skal Region Sør lede
arbeidet med å utvikle en langsiktig strategi for beach håndball. Denne skal fremlegges på
Håndballtinget i 2019.
60

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Sentralt i arbeidet til Region Sør må være å innfri målsettingen i Strategiplanen s 17 med
blant annet å sørge for tilstrekkelig spillerantall, slik at beach håndballen gir uttelling som
egen idrettsgren i NIF/NOK.

Forbundsstyrets innstilling:
Innledningsvis viser Forbundsstyret til NHF Lov § 1 (1). Dette omfatter også beach håndballen.
Forbundsstyret er videre av den formening at NHF også har et internasjonalt ansvar for å bidra
innenfor Beach håndballen. I denne forbindelse finner Forbundsstyret det verd å framheve den
posisjonen som Beach håndball har i henholdsvis EHF og IHF. I begge de internasjonale
håndballforbundene satses det stort på videreutvikling av Beach håndballen. Bl.a. arbeides det for å få
Beach håndball inn på det olympiske programmet. (Beach håndball er allerede inne som gren i
Ungdoms OL i Argentina 2018.)
Forbundsstyret er videre av den oppfatning at det er Forbundsstyret som vedtar oppretting, eventuelt
nedlegging, av landslag i håndball, jfr NHF Lov § 2(2) e, og p.
Forbundsstyret framhever at beach håndballens utbredelse i Norge er i positiv utvikling. Både antall
lag i organisert seriespill (foreløpig kun i Region Sør) og totalt antall lag/spillere som deltar i en eller
flere turneringer er sterkt økende. (Dette gjelder også NM arrangementet som gjennom iherdig
innsasts fra Region Sør og IL Runar har fått et formidabelt løft.)
Når det gjelder landslagssatsingen har NHF fra oppstarten evnet å stille lag i begge seniorklassene
(periodevis også aldersbestemt), til tross for en meget begrenset ressurstilgang. (Våre 2 senior
landslag i beach håndball har et samlet årsbudsjett på ca NOK 1,5 mill. Dette utgjør ca 1,2 % av
NHFs årsomsetning. Til sammenligning har øvrige landslag en samlet årlig kostnadsramme på ca
NOK 35 mill.)
Forbundsstyret tror også at den kultur/historie (og medaljer) og kompetanse som er skapt gjennom
mange år, er viktig å ta vare på framover. Ved å legge ned landslagene i Beach håndball vil Norge
erfare det samme kompetanse-, utviklings- og kontinuitetstapet som både Tyskland og Danmark har
opplevd.
Forbundsstyret minner også på at dagens trenere har vært, og er, viktige fagpersoner med tanke på
utviklingen av beach håndball også på klubbplan. (Blant annet som bidragsytere til
utdanningstilbudene innenfor beach håndball.) Og på samme måte som for innendørs håndballen, er
landslagsspillerne gode forbilder og ambassadører for håndballidretten.
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Forbundsstyret mener at innsparingen som oppnås ved å legge ned de 2 seniorlandslagene (LKB og
LMB) i beach håndball underskrider verdien de samme 2 lag representerer for det videre arbeidet
innenfor beach håndballen.
Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget om å legge ned LKB og LMB.
Når det gjelder forslagets avsnitt 2 og 3, ser ikke Forbundsstyret at dette er et tingforslag. Denne
delen av forslaget griper direkte inn i den myndighet og valg av arbeidsmetode som er tillagt
Forbundsstyret og Nasjonal Ledergruppe gjennom mandat fra Forbundsstyret. Når det er sagt er
denne delen av forslaget relativt nær intensjonene i den arbeidsmetode som har vært benyttet siden
Ledermøtet i januar 2015.
Når det gjelder forslagsstillers bemerkning vedrørende den økonomiske støtten til NHF Region Sør, så
reguleres dette gjennom en egen avtale mellom NHF sentralt og regionen. I henhold til avtalen skal
denne evalueres høsten 2017 og grunnlag for eventuell videreføring baseres på evalueringens resultat.
Forbundsstyret anbefaler ikke at forslagets punkt 2 og 3 realitetsbehandles av Håndballtinget, men at
disse delene av forslaget oversendes som innspill til det nye Forbundsstyret. Subsidiært foreslås at
punkt 2 og 3 tas inn i Strategiplandrøftingen.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har ingen særskilte bemerkninger til forslaget.

Vedtak:
Region SørVest strøk deler av sitt opprinnelige forslag, slik at det lød som følger:
For å frigjøre midler til Norges Håndballforbunds signaliserte satsinger nedprioriteres beach
landslagene for junior og senior kommende periode. Av det totale beach håndball budsjettet på 1,7
millioner opprettholdes kr 400.000,- til 50 % stilling.
Forslaget falt. Totalt antall stemmer: 119. Antall stemmer for: 22. Antall stemmer mot: 97.
Følgende hadde ordet:
Johannessen (SørVest), Jelstad (FS), Floen (Sør), Lorentzen (Øst), Bjerkseter (Sør),
Hjelle (Vest), Jørstad (FS)
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FORSLAG 7.4.4

Arrangement av turneringer

Forslagsstillers motivering:
Norges Håndballforbund har i 2016 vedtatt ett felles turneringsdirektiv som er gjeldende
nasjonalt. Behovet til NHF er å sikre likebehandling av søknader og ha en forutsigbarhet
både for serieperioder og turneringsperioder. Dette handler om halltilgjengelighet,
dommerbruk, serieavvikling i alle regioner m.m.
Vedtaket i sin helhet er utformet slik:
«Definisjon på turnering:
3 lag eller flere som spiller mot hverandre hvor det foreligger ett kampoppsett, dommeroppsett og
økonomi (påmelding, utgiftsfordeling).
Alle arrangement som innfrir disse kriteriene må søkes om.
Sesongen deles inn i serieperiode og turneringsperiode:
Turneringsperiode settes primært til 16.4. – 14.9. Serieperiode settes til 15.9. – 15.4. Regionene
kan ha avvikende start og slutt grunnet seriespill.
I serieperioden kan turneringer godkjennes i: høstferie, vinterferie, juleferie og påskeferie.
Regionene kan gjøre unntak for turneringer hvor det kun er påmeldinger fra egen region.
NHF kan gjøre unntak for turneringer hvor det kun er påmeldinger av lag fra Eliteserien,
1. divisjon og 2. divisjon.
Konsekvenser for brudd på bestemmelsen:
1. Gebyr.
2. Utestengelse fra aktivitet.
Reglementet gjelder fra og med sesongen 2016/17. Overgangsordninger kan vurderes i første
sesong.»
Siste avsnitt om innføring gjelder for regioner som ikke allerede har gjort regionale vedtak i
samsvar med det nasjonale turneringsdirektivet.
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IK Gimletroll har 50 års jubileum i 2017 og er en stor breddeklubb i Kristiansand innenfor
håndball og fotball med nærmere 1500 medlemmer. Klubben har lange og dype tradisjoner i
nærmiljøet og har drevet med turneringer i over 40 år. Gjennom alle disse årene har vi
bygget opp Trollcup turneringen til å bli Norges største turnering på denne årstiden (siste
helgen i oktober) med nærmere 6.000 utøvere.
310 håndballag og 160 fotballag var påmeldt i 2016. Turneringen har en omsetning på
nærmere 3 millioner kroner og resultatet på over 1,5 million kroner som er bærebjelken i
klubbens økonomi.
Uten forvarsel eller noen form for kommunikasjon fra NHF får klubben beskjed om at det nå
er vedtatt nye bestemmelser som direkte kan sette hele klubbens økonomi på spill. Vi kan
ikke se at det i forkant av denne nye bestemmelsen har blitt gjort noen analyser og eller
undersøkelse som kartlegger de negative konsekvensene dette kan føre til.
At vårt eget særforbund kan innføre bestemmelser som i så stor grad kan påvirke den
økonomiske hverdagen til medlemmene uten at det skal gjennom en høring eller som en sak
på Håndballtinget kan vi ikke skjønne.
Trollcup er et arrangement både for fotball og håndball og kan ikke deles opp, det er på
grunn av denne kombinasjonen vi er blitt så populære og store i markedet. Kapasiteten og
tilgangen på dugnadspersoner med samkjøringen er også nøkkelen til de gode resultatene.
Skal vi flytte og på nytt etablere Trollcup vil vi bli en konkurrent til de flotte og gode
turneringene som allerede er etablert i turneringsperioden i vår Region. Vi ser at det allerede
er flere små og halvstore turneringer som sliter, og vi ville da måtte ta markedet fra noen av
våre andre lokale klubber.
Det har aldri vært noen utfordring knyttet til halltilgjengelighet, dommerbruk og eller andre
aktiviteter i denne perioden og kan ikke se at det skulle være noe argumenter å bruke.
Klubbens økonomi, struktur og administrasjon er 100 % avhengig av inntektene som
kommer fra Trollcup.
Klubben har en meget positiv vekst i antall lag i alle avdelinger, Vi er akkurat godkjent som
kvalitetsklubb i NFF og starter nå på Klubbhusprosjektet til NHF. Vi har etablert og
finansiert nye idrettsanlegg i nærmiljøet.
Klubben har veldig høyt fokus på kompetanse og utvikling av trenere, vi har etter barneidretten som er foreldredrevet betalte trenere på alle nivåer. Vi er en foregangsklubb på
andel av jenter i fotball og bruker store ressurser på frafallsproblematikken i ungdomsidretten. Alle våre trenere må ta særforbundenes trenerkurs som passer til det nivået de skal
trene.
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At klubben er så veldrevet både sportslig og økonomisk som den er i dag, og er en klubb
som står rustet til å møte alle de utfordringen som kommer fremover er på grunn av
inntektene fra Trollcup. Dette er bærebjelken i klubbens økonomi og grunnlaget for videre
positiv drift.

IK Gimletroll foreslår:
IK Gimletroll foreslår at det må tilføres i bestemmelsen at dette ikke gjelder etablerte
turneringer som over flere år er bygget opp og har fått nasjonal deltagelse, og som kan
dokumentere mer enn 10 år med arrangement i samme tidsrom år etter år.

Forbundsstyrets innstilling:
De reguleringer som er fastsatt knyttet til turneringsperioder er, som forslagstiller selv anfører gjort
av hensyn til den ordinære seriegjennomføringen. Til grunn for reguleringene lå en grundig
utredning og evaluering som fastslo behovet for den sesongregulering som i dag er gjeldende.
Det gjeldende turneringsdirektivet er diskutert grundig i både fagmiljøene og i nasjonal ledergruppe,
med bred enighet rundt dagens ordning. Forbundsstyret mener videre at forslaget som foreligger vil
innebære en uønsket forskjellsbehandling av våre medlemsklubber. Forbundsstyret anbefaler ikke
forslaget.

Lovkomiteens bemerkning:
Lovkomiteen har ingen særskilte bemerkninger til forslaget. Lovkomiteen anfører allikevel at denne
saken ikke må behandles av Håndballtinget. Ved den lovrevisjon som fant sted i 2015 ble myndigheten
til å gjøre endringer i reglementer og bestemmelser gitt til Forbundsstyret. Forslagsstiller kunne
dermed når som helst i perioden valgt å oversende likelydende forslag til Forbundsstyret, og ikke
trengt å avvente i inntil 2 år.
Vedtak:
IK Gimletroll reviderte sitt forslag slik at det lød som følger:
Arrangement av turneringer under serieperiode 15.9. – 15.4.
Nåværende bestemmelse opphører, og at det er igjen opp til hver selvstendig klubb når de
vil arrangere turnering. Hensyn til seriespill skal være med i klubbens vurderinger.
Forslaget falt. Totalt antall stemmer: 113. Antall stemmer for 28. Antall stemmer mot: 85.
Følgende hadde ordet:
Kristiansen (IK Gimletroll), Eide (SørVest), Hansen (FS)
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SAK 8

KONTINGENTER, LANGTIDSPLAN ( LTP), BUDSJETTRAMME

8.1

KONTINGENTER

8.1.1

Klubbkontingent 2018
Forbundsstyret foreslår:

Klubbkontingenten for 2018 er kr 3.500,-, det vil si det samme som foregående år.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8.1.2 Klubbkontingent 2019
Forbundsstyret foreslår:
Klubbkontingenten for 2019 er kr 3.500,-, det vil si det samme som foregående år.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8.1.3 Seriekontingent 2018/19
Forbundsstyret foreslår:
Seriekontingenten for 2018/19 foreslås uendret, det vil si
Eliteserien
kr 50.000,1. divisjon
kr 30.000,2. divisjon
kr 22.500,Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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8.1.4 Seriekontingent 2019/20
Dersom Håndballtinget har vedtatt overføring av ansvar for seriekontingenter til Forbundsstyret, behandles ikke forslaget til kontingent for 2019/20 og 2020/21 av Håndballtinget.
Ved et negativt vedtak i samme sak, foreslår Forbundsstyret følgende påmeldingsavgifter:
Forbundsstyret foreslår:
Seriekontingenten for 2019/20 foreslås øket, det vil si
Eliteserien
kr 65.000,(50.000,-)
1. divisjon
kr 45.000,(30.000,-)
2. divisjon
kr 27.500,(22.500,-)
Vedtak:
Forslaget ble ikke behandlet som følge av vedtak i sakene 7.1.6 og 7.1.7 (i).

8.1.5 Seriekontingent 2020/21
Dersom Håndballtinget har vedtatt overføring av ansvar for seriekontingenter til Forbundsstyret, behandles ikke forslaget til kontingent for 2019/20 og 2020/21 av Håndballtinget.
Ved et negativt vedtak i samme sak, foreslår Forbundsstyret følgende påmeldingsavgifter:
Forbundsstyret foreslår:
Seriekontingenten for 2020/21 foreslås uendret, det vil si
Eliteserien
kr 65.000,1. divisjon
kr 45.000,2. divisjon
kr 27.500,Vedtak:
Forslaget ble ikke behandlet som følge av vedtak i sakene 7.1.6 og 7.1.7 (i).
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8.2

NHFs OVERORDNEDE STRATEGI

Vedtak:
Innspill til Strategiplanen som ble skriftlig innlevert:


Region Sør foreslo:
o Under «Strategisk målbilde» og «Økonomi» ønsket regionen følgende tillegg:
NHF skal ha en fleksibel og robust økonomi.
o Regionen foreslo å stryke «Sentrale og regionale inntekter kanaliseres i
organisasjonen i forhold til ressursbehovet i prioriterte oppgaver.»



Region SørVest foreslo:
o Under «Strategisk målbilde» og «Økonomi» ønsket regionen følgende endring
i 2. kulepunkt: NHF (regionalt og sentralt) skal ha en robust økonomi.
o Regionen foreslo å stryke 3. kulepunkt.



Region Øst savnet en prioritering av norsk topphåndball utenom landslagene og
foreslo:
o Under «Profilen for de fire aktivitetsnivåene» ønsket regionen å fjerne
«energisk og underholdende» og i stedet erstatte det med «bærekraftig».
o Under «Håndballidretten» ønsket regionen følgende tillegg: Topphåndballen
har de nødvendige rammebetingelser i form av kompetanse, personer,
anlegg og økonomi.
o Under «Organisasjonen» ønsket regionen følgende tillegg: Norsk håndball
skal være ledende i idretten når det gjelder forenkling av hverdagen.
o Under «Kommunikasjon og media» ønsket regionen følgende tillegg:
Topphåndballen skal være en stor underholdningsidrett i media.
o Under «Strategiske innsatsområder for perioden 2017-2020» ønsket regionen
følgende 3 punkter:
 Norsk håndball skal ha et økende medlemstall og redusert frafall.
 Norsk håndball skal ha senior landslag i innendørshåndball som
kjemper om medaljer i mesterskap.
 Norske eliteserielag skal kjempe om Final4/Last4 deltakelse i
Europacupene de deltar i.



Region Nord savnet et mål om flere kvinner i ledelsesposisjoner og foreslo at
følgende tas inn på et egnet sted: Flere kvinner i ledelsesposisjoner (trener, leder,
dommer) på toppnivå nasjonalt, regionalt og i klubb.
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Innspill til Strategiplanen som kun framkom muntlig:




Ivareta utviklingshemmede i flere klubber. Økning av antall lag til 100 i 2019.
Spørsmål fra Region Vest til matrisen på side 163. Hvilken rolle skal regionstingene ha? Prioritere innenfor handlingsplanene?
For generelle formuleringer knyttet til klubbhåndballen på side 159. Det er en
forventning om at NHF i samarbeid med NTH finner fram til hvordan den sunne
driften og samtidig være i Europa-toppen skal skje.

Forbundsstyret takket for konstruktive og gode innspill og kommenterte følgende:







Bruken av ordet «felles» handler samlet sett om det gode grunnlaget (både regioner
og sentralleddet, det skal ikke endres på sammensetninger).
«Sentrale og regionale inntekter kanaliseres» står der for å synliggjøre at vi har
oppgaver som eksempelvis Klubbhuset. Teksten vil bli justert.
Øvrige forslag som er fremmet er bra.
Topphåndballen skal synligjøres mer innenfor strategiske innsatsområder. Når vi
snakker om «alle», så snakker vi også om topphåndballen. Det er samme
forventing om at vi skal jobbe sammen om å skape gode rammevilkår og sunn drift
i topphåndballen. Arbeidet gjøres allerede i samarbeid med Norsk Topphåndball,
slik at denne samhandlingen blir ivaretatt.
Forbundsstyret er opptatt av likeverd mellom kvinner og menn i vår organisasjon.

Strategiplanen ble enstemmig vedtatt med de innspill som framkom i debatten. Det nye
Forbundsstyret bes utarbeide en presisering av punktene som er oppsummert, og disse
godkjennes i det neste Forbundsrådsmøtet.
Følgende hadde ordet:
Aksnes (FS), Hagen (SørVest), Floen (Sør), Arntsen (Øst), Indrebø (Vest), Five (Nord), Lange
(SørVest), Aardahl (Nord), Langåssve (Nord)
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8.3

BUDSJETTRAMME, LANGTIDSBUDSJETT

Driftsbudsjett totalt

2016 - R

2017 - B

2018 - B

2019 - B

2020 - B

Inntekter

146 847

138 500

143 000

146 500

150 000

Utgifter

145 002

138 400

142 500

145 500

149 000

Resultat

1 845

100

500

1 000

1 000

Inntekter

5 709

4 200

4 500

4 500

5 000

Utgifter

22 099

19 600

20 500

21 000

21 000

Resultat

-16 390

-15 400

-16 000

-16 500

-16 000

Inntekter

6 335

5 800

6 000

6 000

6 000

Utgifter

37 226

35 400

36 500

37 000

38 000

Resultat

-31 391

-29 600

-30 500

-31 000

-32 000

Inntekter

77 829

80 500

83 000

85 000

87 000

Utgifter

46 280

54 500

56 000

56 500

57 000

Resultat

31 549

26 000

27 000

28 500

30 000

Inntekter

56 962

48 000

49 500

51 000

52 000

Utgifter

38 117

25 000

25 500

26 000

27 000

Resultat

18 845

23 000

24 000

25 000

25 000

Inntekter

0

0

0

0

0

Utgifter

0

3 700

4 000

5 000

6 000

Resultat

0

-3 700

-4 000

-5 000

-6 000

Spill og Trening

Landslag

Organisasjon

Marked

Kommunikasjon & Media

Alle tall omfatter NHFs ordinære drift.
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Vedtak:
Tingdelegatene ble gjort oppmerksom på vedtaket som ble fattet på Håndballtinget i 2015
vedrørende styrehonoraret der det ble vedtatt en fast årlig regulering av honoraret i tråd
med indeksens årlige utvikling per 1. november, dersom ikke Håndballtinget bestemmer
noe annet.
Som følge av at vedtaket om fortsatt 2-årig tingperiode ble vedtatt, ble ikke budsjett 2020
behandlet. Region Nord foreslo at Forbundsstyret til Strategikonferansen i 2018 skal legge
fram et komplett budsjett for gjennomføring av Euro 2020.
Budsjettet for 2018 og 2019 ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:
Bjørndal (FS)
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SAK 9
9.1

VALG

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV TILLITSVALGTE FOR
PERIODEN 2017-2019

Leder i Valgkomiteen, Jan Thormodsæter, redegjorde for hvordan Valgkomiteen har jobbet.
Etter en redegjørelse fra dirigentene om hvordan valget skulle foreslå ble følgende personer
enstemmig valgt.
Forbundsstyret (FS)
Funksjon

Navn

Klubb

Region

President

Kåre Geir Lio

Junkeren

Nord

Gjenvalg

1. visepresident

Ole R. Jørstad

Spkl Nessegutten

Nord

Gjenvalg

2. visepresident

Bente Aksnes

Vollen UL Håndball

Øst

Gjenvalg

Styremedlem

Frank Henrik Bjørndal

Gneist IL

Vest

Gjenvalg

Styremedlem

Mads Stian Hansen

Alta IF

Nord

Gjenvalg

Styremedlem

Tonje S. Jelstad

Vikersund IF

Sør

Gjenvalg

Styremedlem

Ingrid Blindheim

HK Herulf Moss

Øst

Gjenvalg

Styremedlem

Erlend Sødal

Viking HK

SørVest

Gjenvalg

Styremedlem

Heidi Tjugum

Sørskogbygda IL

Innlandet Gjenvalg

Varamedlem

Siv Øye Carlsen

Sotra Sportsklubb

Vest

Funksjon

Navn

Klubb

Region

Leder

Finn Ove Smith

Bodø HK

Nord

Gjenvalg

Medlem

Anne Kjersti Befring

Stabæk Håndball

Øst

Gjenvalg

Medlem

Erik Alver

LFH09

Innlandet Gjenvalg

1. varamedlem

Hans Erik Stormoen

Flint Tønsberg

Sør

Gjenvalg

2. varamedlem

Siri Langseth

Nordstrand IF

Øst

Ny

Gjenvalg

Lovkomite (LK)
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Domskomite (DOK)
Funksjon

Navn

Klubb

Region

Leder

Einar Sparboe Lysnes

Tromsø HK

Nord

Gjenvalg

Medlem

Mari H. Dramdal

Nordnes IL

Vest

Opprykk

Medlem

Erling Melvær

Florø Spkl

Vest

Opprykk

1. varamedlem

Sandra Stenersen Henden

OSI Håndball

Øst

Ny

2. varamedlem

Stein Rune Halleraker

IL Gneist

Vest

Ny

Appellkomite (AK)
Funksjon

Navn

Klubb

Region

Leder

Gunnar Ø. Helgevold

Viking HK

SørVest

Gjenvalg

Medlem

Sven Erga

Hundvåg IL

SørVest

Gjenvalg

Medlem

Jorunn Pollestad

Orre IL

SørVest

Gjenvalg

1. varamedlem

Lene Bergum Pettersson

Gjøvik HK

Innlandet Ny

2. varamedlem

Halvor Berg-Hanssen

Gjerpen IF

Sør

Ny

Kontrollkomite (KK)
Valgkomiteen ble 27. mars 2017 orientert av Jenny Langåssve om at hun anså seg inhabil til
vervet som leder av Kontrollkomiteen på grunn av interesser hos egen arbeidsgiver. Valgkomiteen tok dette til etterretning og innstilte Gry Nergård som ny leder.
Funksjon

Navn

Klubb

Region

Leder

Gry Nergård

IL Jardar

Øst

Ny

Medlem

Jarle Olsnes

Levanger HK

Nord

Gjenvalg

Medlem

Kjell Walquist

Oppsal Håndball

Øst

Ny

Varamedlem

Marit Skretteberg

Larvik HK

Sør

Ny
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Valgkomite (VK)
Funksjon

Navn

Klubb

Region

Leder

Jan Thormodsæter

Follo HK

Øst

Gjenvalg

Medlem

Kjetil Vik

Bodø HK

Nord

Gjenvalg

Medlem

Lisbeth Hjelle

Sotra Spkl

Vest

Gjenvalg

Medlem

Tor-Jan Stokkedal

Ålgård HK

SørVest

Ny

Medlem

Brit Lundegaard

IL Hei

Sør

Gjenvalg

Medlem

Dorte Ørud Grindvoll

Toten HK

Innlandet

Ny

Medlem

Tonje Nohr Smedstad

Elverum Håndball

Eliteserieklubbene Ny

Vedtak:
Region Øst påpekte at det ved valget på Håndballtinget i 2019 bør tas hensyn til at ikke
tingvalgte komiteledere samtidig er medlem av et Regionsstyre.
Ikrafttredelsesdato i sak 7.1.6, der antall medlemmer i Valgkomiteen ble redusert fra 7 til 6,
ble satt til 8. mai 2017. Håndballtinget hadde ingen innsigelser mot at reduksjonen kunne
gjøres gjeldende fra og med dette valget.
Alle representanter ble enstemmig valgt i tråd med innstillingen.
Følgende hadde ordet:
Thormodsæter (Valgkomiteen), Gimmestad (Vest), Haube (Øst), Smith (Lovkomiteen),
Aksnes (FS)
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9.2

VALG AV REPRESENTANTER TIL NIF-TING
Forbundsstyret foreslår:

Forbundsstyret foreslår at det kommende styret gis i fullmakt å oppnevne representantene til
Idrettstinget.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:
Ingen

SAK 10

10.1

BESTEMME STED FOR NESTE HÅNDBALLTING

FORBUNDSSTYRETS INNSTILLING
Forbundsstyret foreslår:

Forbundsstyret foreslår at det kommende styret gis fullmakt til å bestemme sted for neste
Håndballting.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Leder i Region Øst inviterte Håndballtinget i 2019 til
Lillestrøm, mens leder i Region Vest inviterte til Bergen.
Følgende hadde ordet:
Haube (Øst), Hamre (Vest)
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Dirigentene takket for seg og takket sekretariatet og tellekorpset for god støtte. Dirigentene
rettet også en takk til delegatene for god disiplin og gode debatter. Dirigentene ønsket det
nye Forbundsstyret lykke til i kommende periode.
Før Håndballtinget ble formelt hevet, ønsket den tidligere presidenten å hedre noen av de
som har gjort en solid innsats gjennom mange år.
NHFs høyeste utmerkelse, Gullknappen, ble tildelt:
 Guri Aarøen
 Arild Olsnes
(ikke til stede, deles ut ved en senere anledning)
 Per Otto Furuseth
(ble tildelt under jubileumsmiddagen lørdag 6. mai)
NHFs neste høyeste utmerkelse, Sølvknappen, ble tildelt:
 Harald Romstad
(ble tildelt under jubileumsmiddagen lørdag 6. mai)
 Tor-Jan Stokkedal
(ble tildelt under jubileumsmiddagen lørdag 6. mai)
 Cecilie Langva
 Øystein Aam
(ikke til stede, deles ut ved en senere anledning)
 Jon Børtnes
(ikke til stede, deles ut ved en senere anledning)
 Jane Brit Helgeland (ikke til stede, deles ut ved en senere anledning)
 Øyvind Birkeland
(ikke til stede, deles ut ved en senere anledning)
 Doris Høyland
Etter dette ba nyvalgt president om ordet og takket for tilliten. Presidenten var av den
oppfatning av at det hadde vært et fantastisk Håndballting med mange flotte innlegg.
Alle innlegg må anerkjennes, uavhengig av om man er enig eller ikke. Vi må alle bli bedre
kjent og jobbe for fellesskapet i norsk håndball. Tillit motiverer mest!
Presidenten takket sekretariat og dirigenter, og uttrykte glede over å ta fatt på en ny periode
med styret.
Tinget ble formelt hevet søndag 7. mai 2017 kl 14:30.

Protokollert av Lise H. Thorstensen etter notater.
Første utkast ferdigstilt og overlevert GS/sekretariat for gjennomsyn: torsdag 11. mai 2017.
Andre utkast ferdigstilt og overlevert GS for gjennomsyn: torsdag 18. mai 2017.
Tredje utkast ferdigstilt med alle presentasjoner: fredag 19. mai 2017.
Ferdig utkast oversendt Andris Hamre, Berit Hagen og dirigentene for gjennomsyn og signering: mandag 22. mai 2017.
Ferdig utkast korrigert og publisert på handball.no: mandag 29. mai 2017.
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Ullevaal Stadion, 29. mai 2017

Berit Hagen
Region SørVest

Andris Hamre
Region Vest

Guri Aarøen
Dirigent

Arne S. Modahl
Dirigent
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VEDLEGG

I de påfølgende sider finnes følgende:


Presentasjonen tilhørende sak 5 – Regnskap



Revisjonsberetning for 2016



Kontrollkomiteens beretning for 2016



Time-Out lørdag formiddag



o

Presentasjonen tilhørende Klubbhuset

o

Presentasjonen tilhørende Anlegg

Presentasjonen tilhørende sak 7.2.1 – Rådgivende drøfting knyttet til NHFs
overgangs-/utlånsreglement



Presentasjonen tilhørende sak 9 - Valg
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Sak 5 - Regnskap 2015 og 2016
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Kontrollkomiteens beretning for 2016
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TimeOut – Klubbhuset
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