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PROGRAM REGIONSTING 
 

 
Lørdag 26. mai 2018 
 

1100 - 1300  Tinget åpner 

    Tingforhandlinger 

 

1300-1345    Lunsj 

 

1345-1445   Timeout 

- Herrelandslaget: Fra barnehåndball til Landslag 

- Utdeling av Hedersmerke 

 

1445-1500   Pause 

 

1500-1800   Tingforhandlinger 
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Regionsting i NHF Region Innlandet 2018 - Deltagere     

NR Navn KLUBB Tilstede Registrering 

1 Dag Terje Stensvold HK Vestre Toten 1  ok 

2 Tom Gustad Gjøvik HK 1  ok 

3 Janicke Gonstad Skreia IL – håndball 0   

4 Anders Motrøen Varde IL – håndball 1  ok 

5 Ragnhild Waldemar Varde IL – håndball 1  ok 

7 Elisabeth Rønning Lillehammer 1  ok 

9 Thomas Jonsdahl Lillehammer 1  ok 

10 Elisabeth Jenssen Lillehammer 1  ok 

11 Geir Pålhaugen Gausdal HK 1  ok 

12 Gina Brumoen Gausdal HK 1  ok 

13 Rune Kampen Gausdal HK 1  ok 

14 Jon Solberg Kongsvinger 1  ok 

15 Harald Dagfinrud Skarnes 1  ok 

16 Bodil Enger Øystre Slidre IL 1  ok 

17 Bjørnar Bråthen Øystre Slidre IL 1  ok 

18 
John Olav Høghaug-
Western Gran HK 1  ok 

19 Astrid Fykse Toten HK 1  ok 

20 Morten Brenden Toten HK 1  ok 

21 Elin Aamodt Toten HK 1  ok 

22 Guro Jenssen Toten HK 1  ok 

23 Eljar Haugen Veldre 1  ok 

24 Turid Berge Elverum 1  ok 

25 Frank Stølan Elverum 1  ok 

26 Bjørn Eide Elverum 1  ok 

27 Kjell Kulvedrøsten Elverum 1  ok 

NR TILLITSVALGTE KLUBB Tilstede   

28 Anne Live Jensvoll LFH09 1 Nestleder 

29 Dorte Ørud Grindvoll Toten HK 1 Styremedlem 

30 Bjarne Fluto Elverum 1 Styremedlem 

31 Hanne Frysjøenden Grue IL 1 Styremedlem 

32 Tormod Kvisler Moelven 1 Styremedlem 

33 Ida Nergard LFH09 1 Styremedlem 

34 Ola Lundemo Gausdal HK 0 Varamedlem 

NR GJESTER ORGANISASJON / KLUBB Tilstede   

35 Heidi Tjugum NHF Forbundsstyret  1 Styremedlem 

36 Raymond Hamar NHF Herrelandslaget 1 Trener 

37 Morten Gustu Hedmark IK 1 Styremedlem 

38 Liv Krokan Murud Oppland IK 1 Styremedlem 

NR ANSATTE ORGANISASJON Tilstede   

39 Ivar M. Karlstad Administrasjon 1 Daglig leder 

40 Stein Erik Foss Administrasjon 1 Seksjonsleder Organisasjon 

41 Merethe Kjellberg Administrasjon 1 

Arrangements- og 
kommunikasjonsmedarbeider 

42 Maria Vikan Opheim Administrasjon 1 Håndballmedarbeider 

NR ANDRE ORGANISASJON / KLUBB Tilstede   

43 Tor Haugstulen Ottestad IL 1 Dirigent 

     

  

Antall deltakere 38 

 

  

Stemmeberettigede 30 
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SAK 1  SAKSLISTE 
 

 

1. Åpning Regionsting 2018 

Nestleder Anne Live Jensvoll åpnet og hilste fra styreleder Harald Romstad. 

 

Hilsninger fra NHF Forbundsstyret, Heidi Tjugum 

Våre felles verdier – idrettsglede et fellespunkt for oss alle. Også for NIF og 

idrettspolitisk dokument. 

Håndballnorge i tall – 133.500 medlemmer 

95.000 kamper  - 25.000 omberamminger, tenk før du omberammer. 

30-40 landskamper – det er bredden som skaper toppen. 

Euro 2020 og VM 2023 – mesterskap for hele Norge! 

Samfunnsoppdraget vårt, landets nest største barne- og ungdomsorganisasjon. 

Hovedmålet må være folkehelse, verdien for lokalsamfunnet. Alle klubber er 

viktige, både store og små. Inkludering av alle, være med på sin måte, hjelpe så de 

de kan være med. 

Anleggsatlas, bruk dette som et hjelpemiddel. 

Klubbhuset – Flott at Innlandet har fokus på målvakter og dommere! Be om 

klubbesøk, administrasjonen hjelper til! 

Klubbhåndball – spillerutviklingsmiljøer i nært samarbeid med regionene.  

Elverum og Storhamar – flotte flaggskip for regionen! 

 

Oppland Idrettskrets v/Liv Krokan Murud 

Hilser fra Oppland Idrettskrets. 

Idrettshelga 2018 fint sted for kompetanseoverføring mellom klubber, kretser. 

OIK overrekker blomster til Region Innlandet. 

 

Hedmark Idrettskrets v/Morten Gustu 

  Hilser fra Hedmark Idrettskrets og gratulerer til Elverum som sluttspillmestre. 

  Snakker varmt for lederkurs for ungdom og det tilhørende mentorprogrammet. 

 

 

2. Konstituering  

➢ Navneopprop 
➢ Godkjenning av fullmakter 

➢ Valg av dirigent 
➢ Valg av to sekretærer 

➢ Valg av to representanter til å underskrive protokollen 

➢ Valg av tellekorps og talerekkeregistrering 

➢ Redaksjonskomite, 3 medlemmer 

 

3. Godkjenne saksliste og forretningsorden 
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4. Beretning 1. mai 2016 - 30. april 2018 (s. 5-57) 

 

5. Regnskap 2016 og 2017 (s. 58-69) 

 

6. Tilsetting av revisor (s. 70) 

 

Lunsj 

 

Time Out:  

- Utdeling av Hedersmerke 

 

7. Innkomne forslag og saker (s. 71-83) 

 

8. Fastsette klubbkontingent (s. 84) 

 

9. Handlingsplan 2018-2020 (s. 85) 

 

10. Rammebudsjett 2019-2020 (s. 86-87) 

 

11. Oppnevne delegater til NHFs ting 2019 (s. 88) 

 

12. Bestemme sted for neste Regionsting (s. 89) 

 

13. Valg (s. 90) 

 

14. Avslutning 

 

SAK 2  FORRETNINGSORDEN 
 

1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. 

2. Protokoll føres av de valgte sekretærer. 

3. Alle innlegg avgis fra talerstolen. 

4. Nye talere kan ikke tegne seg etter at dirigenten har satt strek i vedkommende sak. 

5. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten. Alle forslag skal være underskrevet. 

  

Dersom tidsrammene blir for trange kan dirigenten innføre følgende begrensninger i 

taletid etc.: 

  

6. Ingen representant får ordet mer enn 3 ganger i samme sak, bortsett fra å gi svar på 

stilte spørsmål. 

7. Med unntak fra innledningsforedragene er taletiden begrenset til 3 minutter for hvert 

innlegg. 

8. Ved innlegg til forretningsorden er taletiden 1 minutt. 
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SAK 3 VALG AV FUNKSJONÆRER 
 

Dirigenter:    Regionstyret foreslår: 

     Thor Haugstulen 

     Ida Nergaard 

 

Sekretærer:    Regionstyret foreslår:  

     Stein Erik Foss 

     Merethe Kjellberg 

 

Tellekorps/Talereg:  Regionstyret foreslår: 

     Maria Vikan Opheim 

 

Redaksjonskomite:  Regionstyret foreslår: 

     Anne Live Jensvoll 

     Ivar M. Karlstad 

     Bodil Enger, Øystre Slidre 

 

Underskrive protokoll: Regionstyret foreslår: 

     Kjell Kulvedrøsten, Elverum 

     Ragnhild Waldemar, Varde IL 

 

Vedtak: Forslag godkjent med endring i et navn til å underskrive protokoll. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 7 

SAK 4 – BERETNING FOR PERIODEN 
 

 

 

1. Mai 2016 – 30. April 2018 
 

4.1. REGIONSSTYRETS OPPSUMMERING 
Følgende hadde ordet; 

Anne Live Jensvoll, RS, gjennomgikk Styreleder Harald Romstads 

presentasjon/oppsummering i hans sykefravær. 

Daglig leder Ivar M. Karlstad 

 

4.2. REGIONSTING 
Regionstinget 2016 ble holdt på Lillehammer. 

4.3. VALG 

4.4.  REPRESENTASJON 

 

4.5.   MEDLEMMER NHF ORGANER 
 

4.6. KLUBBER - LAG - MEDLEMMER 
 

a. MEDLEMSTALL    

 Pr. 31.12.2014     7453 

 Pr. 31.12.2015                                          7637 

 Pr. 31.12.2016     8156 

 Pr. 31.12.2017     8595 oppdatert etter at tingboka ble sendt ut. 

 
 

4.7. ADMINISTRASJONEN 
 

4.8.  KLUBBUTVIKLING 
Følgende hadde ordet; 

Harald Dagfinrud, Skarnes. Savner oversikt over utvikling, trender, erfaringer på hva som 

går bra og mindre bra.  Regionen fortjener ros! 
 

4.9 BARNEHÅNDBALL 
 

4.10. ANLEGGSUTVIKLING 
Følgende hadde ordet;  

Merethe Kjellberg, adm.: 

Lillehammer kommune bygger ny hall knytta til skoleutbygging. Denne åpner i løpet av 
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2019. Skogenhallen er overtatt av Lillehammer kommune og drøftinger er i gang om 

hvordan man skal håndtere denne framover. 

Geir Pålhaugen, Gausdal;  

I Gjøvik, bygges det ny hall på Biri. Denne forventes å åpne høsten 2018. 

Ivar M. Karlstad, adm. – følg med når det bygges hall, det bygges mye nå. 

 

4.11. GJENNOMFØRINGEN AV REGIONSERIENE I PERIODEN 

 

4.12. DOMMERUTVIKLING 2016-2018 
 

4.13.  SPILLERUTVIKLING 
 

4.14. TRENERUTVIKLING 
 

4.15. ARRANGEMENTER 2016-2018 
 

4.16. INFORMASJONSARBEID 2016-2018 

Følgende hadde ordet; 

Ivar M. Karlstad, adm. 

Er det mange som bruker nettsiden vår? Bekymring uttrykt for nedgang i treff på 

hjemmesiden. 

Vekst i bruk av app og Facebook. 

Anders Motrøen, Varde, kommenterte at det er slik verden har blitt. Det er få som søker 

kunnskap. 

 

4.17. MARKEDS- OG SALGSARBEID 2016-2018 
 

Hele beretningen med rettelser ble enstemmig vedtatt. 
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SAK 5.1 REGNSKAP 2016 
Følgende ble behandlet; 

 

Årsmelding 2016 for NHF Innlandet 

Årsregnskap 2016 

Resultatregnskap 2016 

Noter ikke lagt fram og godkjent i  møtet. 

Revisjonsberetning 2016 for NHF Region Innlandet 

Rapport fra kontrollkomiteen i NHF Region Innlandet 2016 

Følgende hadde ordet; 

Ivar M Karlstad, adm 

Jon Solberg, Kongsvinger, Spm om regnskapet er underskrevet? Ja. 

Morten Gustu, Hedmark , ros for ryddighet. 

Frank Stølan, Elverum, ros for fleksibilitet i forbindelse med klubbens økonomiske 

situasjon i en periode. 

Jon Olav H Western, ber om noter til regnskapet.   

Noter vedlagt protokollen som VEDLEGG 1 

 

Regnskapet 2016 enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 5.2 REGNSKAP 2017 
 

Årsmelding 2017 for NHF Innlandet 

Årsregnskap 2017 

Resultatregnskap 2017 

Noter ikke lagt fram og godkjent i møtet. 

Revisjonsberetning 2017 for NHF Region Innlandet 

Rapport fra kontrollkomiteen i NHF Region Innlandet 2017 

Følgende hadde ordet; 

Ivar M Karlstad, adm 

Noter vedlagt protokollen som VEDLEGG 2 

 

Regnskapet 2017 enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

SAK 6 TILSETTING AV REVISOR 
 

Norges Håndballforbund benytter fra 2016 samme revisor til å revidere regnskapene til 

alle regioner i Norges Håndballforbund i tillegg til forbundet sentralt. 

 

Regionstyret foreslår: 

 

NHF Region Innlandet engasjerer firmaet RSM NORGE AS v/revisor Eystein O. Hjelme til 

å revidere regionens regnskaper fra 01.01.2018. 

 

 

 

Vedtatt X  Falt   Trukket  Antall for : 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 
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7.1. Lovendringer i Lov for NHF Region Innlandet 

 
Forslagsstiller: Regionstyret. 

 

Under §1 Formål 

Det står skrevet en s på slutten av ordet «håndballidrettens» innen regionens grenser. 

Denne s’en tas bort slik at teksten blir som følger: 

 

Regionens formål er å arbeide for håndballidretten innen regionens geografiske grenser, og å 

fremme samarbeidet med og mellom klubbene. 

 

Under §14 Representasjon på Regionstinget. 

Her er utelatt å skrive at vi teller antallet lag fra Regionsserien som starter på 12 år. 

Barnehåndball-lagene er altså ikke en del av tellingen for å få utregnet representasjonen, 

antall delegater, i tingsalen. 

 

Regionstyret foreslår: 

 

§1 Formål skrives: 

 

1.1       Regionens formål er å arbeide for håndballidretten innen regionens geografiske 

grenser, og å fremme samarbeidet med og mellom klubbene. Regionen skal bistå Norges 

Håndballforbund i alle spørsmål som gjelder håndballidretten innen regionens grenser. 

 

§14 Representasjon på tinget skrives: 

 

b)                 Representanter fra klubbene etter følgende skala: 

0-4 spillende lag fra J/G 12 år  får inntil 2 representanter 

5-9 spillende lag fra J/G 12 år  får inntil 3 representanter 

10 eller flere lag fra J/G 12 år  får inntil 4 representanter 

 

Følgende hadde ordet; 

Ivar M. Karlstad, adm 

Eljar Haugen, Veldre;  

definisjon på spillende lag? Lag som deltar i seriespill. 

Anders Motrøen, Varde, 

Vil Region Innlandet kjempe for at det fortsatt telles antall lag? Svaret er ja. 

 
 

 

Vedtatt X  Falt   Trukket  Antall for : 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 
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7.2. Rådgivende diskusjon om 3-årig tingperiode 
 

Forslagsstillers motivering: 

Håndballtinget 2017 hadde oppe til behandling et forslag om å utvide tingperiodene i 

norsk håndball fra to til tre år.  Siden dette var et lovendringsforslag krevde det 2/3 flertall 

for å bli vedtatt.  Forslaget manglet en stemme for å bli vedtatt.  (79 for og 41 mot.) 

 

I etterkant av håndballtinget har både Forbundsstyret og enkelte av regionsstyrene igjen 

vurdert hensiktsmessigheten av en overgang til tre-årige tingperioder, og ønsket at dette 

skal tas opp til ny behandling på neste Håndballting.  Det anses ikke at Håndballtingets 

vedtak i 2017 er til hinder for at regionstingene kan ta opp samme sak på sine regionsting i 

2018. Eksisterende Lovnorm er heller ikke til hinder for at en slik sak fremmes til 

regionstinget.  (Jfr. svar fra NIF/juridisk avdeling 19. mars.) 

 

Regionsstyret ser det naturlig at alle tingperioder i norsk håndball har lik lengde og legger 

derfor opp til en forberedende drøfting på regionstinget, med tanke på et mulig felles 

vedtak gjeldende for alle regioner og NHF sentralt på Håndballtinget 2019.  

 

Regionsstyret i Region Innlandet region mener en overgang til tre-årig tingperiode vil 

være ressursbesparende, særlig på nasjonalt nivå, samtidig som det gir sentralstyret og 

regionsstyret en lengre arbeidsperiode. I og med at det tar noe tid å sette seg inn i 

organisasjonen, hvilke utfordringer vi står overfor og mulige veivalg og løsninger, kan det 

være positivt at styrene på de ulike nivåene får en lenger effektiv arbeidsperiode. Styret 

ser imidlertid også at det er utfordringer med en lenger tingperiode. Dette er blant annet 

knyttet til at enkelte styremedlemmer kan synes at tre år er lenge. I alle fall er det 

sannsynlig at en del vil kvie seg for å ta gjenvalg. Det vil igjen medføre at det kan bli store 

utskiftinger i styrene ved hvert valg, og derfor lite kontinuitet. Kompetanse og erfaring vil 

gå tapt. I de tilfeller det er ledere eller styremedlemmer som ikke i ivaretar sitt verv på en 

god måte, vil det også være lenger tid før vedkommende kan gå ut av styret. 

 

Dersom det legges opp til en treårig tingperiode, er det viktig at myndigheten til å treffe 

vedtak i saker som det må tas stilling til mellom tingene, er lagt til forbundsstyre eller 

forbundsråd på nasjonalt nivå og regionstyret på regionalt nivå.  Regionsstyret mener 

også at en utvidelse av tingperioden nødvendiggjør en gjennomgang og revisjon av 

regionens møteplasser med klubbene.  Forslaget om overgang til tre-årige tingperioder 

ledsages derfor av et forslag om klubbledermøter (eller tilsvarende) i de årene det ikke er 

regionsting.  Klubbledermøtene skal blant annet tjene som viktig signalgiver til så vel 

regionsstyret som regionsadministrasjonen.  (Styrets framlegging av handlingsplanen bør 

være et bærende element i disse møtene.) 

 

Et eventuelt vedtak fattet av Håndballtinget i 2019 om treårig tingperiode vil 

nødvendiggjøre følgende endringer i regionenes lover:     

 

Regionstinget – frekvens 
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a) Regionstinget, som er regionens høyeste myndighet, holdes hvert 3. år innen 

utgangen av mai.  Gitt positivt vedtak på Håndballtinget vil neste Regionsting bli 

avholdt i 2020, og deretter 2023, 2026, etc. 

b) I årene det ikke avholdes regionsting avholdes det klubbledermøte (eller 

tilsvarende).   

 

Regionstingets oppgaver 

Dersom det vedtas en treårig tingperiode, er det naturlig og nødvendig at regionenes lov 

tilpasses til dette.  

 

Handlingsplan 

Fra NHF sentralt er det ønskelig å endre regiontingets oppgaver fra å «Behandle 

handlingsplan» til «Behandle innspill til kommende eller forslag til justering eksisterende 

strategiplan for NHF».  Samtidig overføres «Behandle handlingsplan» til regionsstyrets 

oppgaver. Regionstyret i Innlandet er enig i forslaget om at regiontinget kan gi innspill 

eller komme med justeringer i eksisterende strategiplan for NHF. Styret mener imidlertid 

at regionstinget også er det egnede forumet for å vedta regionenes handlingsplan, og at 

styret rapporterer til tinget på de vedtak regionstinget har gjort. Dersom det er regionsting 

hvor det ikke er hensiktsmessig å behandle en handlingsplan, kan tinget delegere dette til 

regionstyret. Handlingsplanen kan også være tema på klubbledermøtene mellom tingene. 

 

Avslutningsvis vil regionstyret informere om at styret i denne perioden har hatt mange 

diskusjoner knyttet til hvilke saker det er viktig å behandle på Håndballtinget, hvilke 

saker det er ønskelig å behandle på regionstinget og hva som skal være regionsstyrets 

oppgaver fremover. Videre har det vært drøftinger knyttet til hvilke krav det skal settes til 

saksframstillinger slik at det sikres at saker er tilstrekkelig opplyst før det treffes vedtak. 

NHF har prosesser hvor blant annet ulike organ, møteplasser, styringslinjer, 

oppgavefordeling, beslutningsmyndighet og økonomi er i endring. Å vedta tre-årige 

tingperioder vil være et viktig element i hvordan organisasjonen skal fungere totalt sett. 

Regionsstyret i Region Innlandet mener derfor at dette forslaget må sees i lys av eventuelle 

andre forslag til vedtak som kommer opp på Håndballtinget. 

 

Regionsstyret foreslår: 

Regionstinget 2018 drøfter og fatter et rådgivende vedtak knyttet til en utvidelse av 

tingperioden fra to til tre år for Håndballtinget. Regionstingets drøfting og votering i 

saken overleveres tingdelegasjonen til Håndballtinget 2019.  

 

Regionstingets vedtak vil være et viktig moment når delegasjonen skal ta stilling til 

forslaget på Håndballtinget. Det er imidlertid viktig å se på helheten i organisasjonen, og 

delegasjonen må derfor se forslaget i lys av andre saker som kan påvirke hvordan 

organisasjonen skal fungere. 
 

 

Vedtatt   Falt   Trukket  Antall for : Antall mot: 

 

Ikrafttredelsesdato: ________/________ - 2018 
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Følgende hadde ordet; 

Anne Live Jensvoll, RS 

Tom Gustad, Gjøvik HK – for tre-årig, to år går fort, bedre tid til å jobbe. 

Harald Dagfinrud, Skarnes – noen går også fra tre til to år, fordeler og ulemper med 

begge. 

Ivar M. Karlstad, adm. – fotballen har ett-årig ting, vi må fortsatt ha møter med klubbene, 

viktigst for NHF hvor kostnad er en viktigere grunn. 

Anders Motrøen, Varde – ønsker å beholde på 2, men ser at det koster å arrangere, to 

perioder blir 6 år ikke 4.  

Bjarne Fluto, RS – Forbundsstyrets presentasjon under Håndballtinget inneholdt lite 

omkring hva som skal skje mellom hvert Håndballting. Dette påvirket nok 

stemmegivingen. Det må være ordninger for formelle møteplasser for styrene, mellom 

tingene, får rapportert og føringer. Da kan det være grunnlag for treårs tingperioder.  

 

Diskusjonen tas til orientering. 
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7.3. Kampreglement for NHF Region Innlandet 
 

Forslagsstiller: Regionstyret. 

Kampreglementet skal i hht. loven vedtas på Regionstinget. Kampreglementet er det 

reglementet for oppsett og gjennomføring av kamper i NHF Region Innlandet. Det foreslås 

ingen justeringer i Kampreglementet for sesongen 2018/19 og 2019/20: 

 

 
KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION INNLANDET 2018-2020 
Vedtatt 26.mai 2018 på Regionstinget 
 

§ 1 GENERELT 
Alle klubber tilsluttet NHF Region Innlandet skal spille og arrangere sine kamper i 
overensstemmelse med dette kampreglementet og Norges Håndballforbunds gjeldende lov- og 
regelverk. 

 

§ 2 RETNINGSLINJER FOR KAMPAVVIKLING 
Styret for NHF Region Innlandet utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av alle 
kamper i regionens regi, disse offentliggjøres sammen med innbydelse til ny sesong. 
Vinnerne i regionens senioravdelinger har rett til opprykk. Øvrige bestemmelser om opp og 
nedrykk for seniorlag utarbeides av styret i forkant av hver sesong. Opprykk til forbundets 
serier reguleres gjennom NHFs «Generelle bestemmelser». 
 

§3 KÅRINGER OG PREMIERING 
I NHF Region Innlandet kåres det vinnere i tre kategorier: 

• Avdelingsmester. Premiering av nr. 1. 
• Seriemester. Premiering av nr. 1-2-3. 
• Regionmester. Premiering av nr. 1-2-3. 

I barneklassene 7-11 år kåres det ikke vinnere. Premiering av hver spiller. 
Spesifisert reglement for kåringer og premiering vedtas av Regionstyret for hver sesong. 
 

§ 4 PÅMELDINGSKRITERIER 
Styret for NHF Region Innlandet bestemmer hvert år fristen for påmelding av lag som skal 
delta i seriene. For deltagelse i seriene svarer lagene for deltakeravgift som bestemmes av 
styret NHF Region Innlandet. Klubber som har gjeld til NHF Region Innlandet vil ikke få 
godkjent påmeldingen før gjelden er oppgjort eller at det er inngått en betalingsavtale. 

 
§ 5 BANE/ARRANGEMENTSGODKJENNING 
Styret for NHF Region Innlandet godkjenner baner, fordeler arrangementer og setter opp 
dommere til kamper i regionens konkurransetilbud.  
Alle klubber som melder på lag til regionens konkurransetilbud må stille med en 
hovedarena og en reservearena for avvikling av hjemmekamper. Påmeldingen fordrer også 
at klubben stiller som arrangør av hjemmekamper, og deltar med arrangementspersonell i 
forbindelse med fellesarrangementer i regi av regionen når klubben deltar med lag i 
arrangementet (eksempelvis kvalifiseringer og sluttspill). 
 
§ 6 DOMMERKVOTER 
Deltagende klubber forplikter seg til å stille med et antall dommere i henhold til de 
bestemmelser styret i NHF Region Innlandet vedtar for gjeldende sesong.  
 
§ 7 ENDRINGER 
Endringer av dette kampreglement kan foretas av regionens ting. 
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Regionstyret foreslår: 

Kampreglement for sesongene 2018/19 og 2019/20 vedtas. 

 

 

 

Vedtatt X  Falt   Trukket  Antall for: 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 
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7.4. Forslag til honorar til Regionstyret 

 
Forslagstiller: Regionsstyret 

 

I loven ligger reguleringen av styrets honorar i §11. 

Godtgjørelse for Regionstyret fastsettes av Regionstinget slik: 

• Godtgjørelsen pr. år settes til kr. 8.000,- for hvert styremedlem. 

• Denne godtgjørelsen settes av til et reisestipend, som tas ut i forbindelse med 

styreseminar knyttet til et internasjonalt mesterskap.  

• For at man skal kunne ta ut godtgjørelse, må man i løpet av året ha deltatt på 

minimum 2/3 av de RS-møtene det er kalt inn til.  

• Refusjon for faktiske utgifter, reiser og diett dekkes etter statens satser. 

• For styreleder og medlemmer av AU gis et tilleggshonorar som utbetales kontant: 

o Styreleder kr. 12.000 pr. år, samlet kr. 20.000,- hvorav kr. 8.000 er 

reisestipend 

o Nestleder kr. 8.000,- pr år, samlet kr. 16.000,- hvorav kr. 8.000 er reisestipend 

o Styremedlem i AU, kr. 6.000,- pr år, samlet kr. 14.000,- hvorav kr. 8.000,- er 

reisestipend 

 

Regionsstyret foreslår: 

Godgjøringene til Regionsstyret vedtas. 

 

 

 

Vedtatt X  Falt   Trukket  Antall for : 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 

 

 

Følgende hadde ordet; 

Ivar M Karlstad, adm 
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7.5. Barnehåndball 
 

Regionen ønsker at det skal være tilrettelagt for god håndballopplevelse, derfor setter vi 

pris på dialogen vi har med klubbene. Dette gir oss mulighet til å vurdere og tilrettelegge 

for enda bedre håndballaktivitet. Det er noen problemstillinger som stadig blir tatt opp. 

Disse problemstillingene ønsker vi å legge fram for drøfting.  

• Måltavle 

• Kampregulerende tiltak i regelverket 

• Disp – gutter på jentelag 

• Påmelding – nivåinndeling 

• Kompetanse 

Måltavle og kampregulerende tiltak i regelverket: 

Regionen oppfordrer trenere og lagledere til å gjøre grep i kamper der det utvikler seg til å 

bli store målforskjeller. Noen gjør grep, andre ikke. Sett bort ifra oppfordring fra regionen 

er det lite som tilrettelegger for jevne kamper. Flere har kommet med forslag til tiltak.  

Måltavle – skal den bort eller skal den beholdes?   

Det er en god del meninger om måltavla. En del ønsker å beholde den, andre vil ha den 

bort.  

De som ønsker at måltavla skal fortsette å eksistere begrunner dette med at barn bruker 

konkurranser som en del av leken. De er redd håndballen blir mindre interessant uten 

måltavla.  

De som vil at måltavla skal tas bort mener resultatfokuset blir mindre og at konflikten 

rundt store tap blir borte.  

Skal måltavla bort, eller skal den beholdes?  

Kampregulerende tiltak i regelverket 

I dag står det ingenting i regelverket om kampregulerende tiltak. Dette er kun 

oppfordring fra regionen. Veldig mange tilrettelegger og gjør tiltak for å prøve å unngå 

store målforskjeller. Andre velger å ikke gjøre noen grep. For det første medfører dette 

konflikt mellom trenere og lagledere og for det andre er det ingen av spillerne som tjener 

på å vinne eller tape med store målforskjeller.  

Bør det innføres kampregulerende tiltak i regelverket?  

Dispensasjoner 

Vi er en region med store geografiske avstander og med områder der det er få innbyggere. 

Spesielt i områder med få innbyggere er det utfordringer; det er mangel på spilltilbud, 

hovedsakelig for guttene. Vi har de siste sesongene fått veldig mange 

dispensasjonssøknader som gjelder gutter på jentelag. Nå ønsker vi å vurdere om regelen 

skal endres.  
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Skal gutter få spille på jentelag på lik linje som jenter får spille på guttelag? 

I barnehåndballens verdier står det at håndball skal være for alle – uavhengig av kulturell 

bakgrunn, nivå, alder, treningsgiver eller kjønn. Derfor motsier vi oss selv når vi ikke 

tillater gutter med mangel på spilltilbud å få spille med jenter.  

Samtidig er det også klubben sitt ansvar å jobbe for å rekruttere flere spillere og ha et 

spilltilbud til de som ønsker å spille håndball. Vil det bli mindre fokus rundt rekruttering 

hvis det blir enklere å få innvilget disp?  

Hvordan bør dette løses?  

Påmelding  

Det er stadig flere lag som ønsker å melde seg opp en klasse for å få større utfordringer. 

Spesielt begynner flere lag å spille på stor bane året før. Stor bane fører til mindre tempo, 

færre ballberøringer og færre mål. 

 Skal lagene ha mulighet for å melde seg på ut ifra nivå?  

Forslaget er å innføre nivåinndeling, dette for å unngå at lagene melder seg opp en klasse.  

Med nivåinndeling kan lagene få motstand etter sitt nivå men også samme alder, og de 

trenger ikke gå over til stor bane tidligere enn anbefalt. 

Nivåinndeling kan være utfordrende med tanke på serieoppsett. Det kan bli lengre 

reiseavstander og mindre variert motstand. Hvordan lagene vurderer nivået sitt kan også 

variere og bli en utfordring.  

Er nivåinndeling en løsning, eller er det greit at lagene fortsetter å melde seg opp en 

klasse?  

Kompetanse  

Barn som opplever utvikling og mestring har gode forutsetninger for å ville fortsette. Og 

dette avhenger ofte av trenerens kompetanse. Når barna i tillegg har det gøy på trening, 

formidles dette videre til venner og klassekamerater. Trenerkompetanse er med andre ord 

også en rekrutteringsarena.  

Barnehåndballtreneren oppnår først og fremst kompetanse ved å gjennomføre trenerkurs. 

Men det er også mye læring i å delta på barnehåndballmøter, barnehåndballseminar og 

andre aktuelle tiltak for trenere.  

Dessverre er det veldig få som benytter seg av regionens tilbud, responsen på 

invitasjonene til ulike arrangement er generelt dårlig. Hvordan kan region og klubb bli 

flinkere til å få med barnehåndballtreneren? I barnehåndballundersøkelsen som ble sendt 

ut til klubbene i mai/juni 2017, svarte 80 % at klubben tok ansvar for at trenerne meldte seg 

på trenerkurs. Likevel er det liten interesse for trenerkurs. Bør kompetanse bli et krav?  
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Regionsstyret foreslår: 

Saken legges fram for drøfting og rådgivende forslag. 

Konklusjonene fra dette legges fram for det nye styret og behandles inn mot ny sesong. 

 

 

 

Vedtatt   Falt   Trukket  Antall for : Antall mot: 

 

Ikrafttredelsesdato: ________/________ - 2018 

 

 

Innledning ved Hanne Frysjøenden, RS og Maria Vikan Opheim, adm. 

Følgende hadde ordet; 

Harald Dagfinrud, Skarnes – måltavle eller ikke? Kanskje helst ikke. Mane til bedre 

kommunikasjon. 

Ragnhild Waldemar, Varde – ikke måltavle for de yngste. Mer formaliserte 

kampregulerende tiltak i fotballen – dette fungerer bra. Guttespillere på jentelag, bra hvis 

det gir et aktivitetstilbud. Påmelding – melde opp et nivå, tanken om nivåinndeling er god 

og ofte vellykket. Kompetanseheving på trenere, - bedre å ha trener enn å pålegge at trener 

har kursing.   

Astrid Fykse, Toten HK – måltavle: ja i aktivitetsserie – isbjørnserie nei, - kanskje noen 

kamper med og noen uten. Kampregulerende tiltak, - ja. Men hvilke tiltak skal vi ha? 

Gutter på jentelag – ja! Nivåinndeling – tilpasses gjennom å følge med i serien når kamper 

lages – finne lag som er nivålike til å møtes.  

John Olav Høghaug-Western, Gran – ungene vet resultatet med eller uten måltavle 

Disp – ja, men riktig brukt, brukt til inkludering. Trenerkurs – kan fort bli for krevende, 

det virker for mange for omfattende.  

Eljar Haugen, Veldre – ja til mix-lag, måltavle ikke viktig 

Jon Solberg, Kongsvinger IL – nei til måltavle, dommere med og setter inn 

kampregulerende tiltak. Ja til gutter på jentelag!  Mange på kurs fra klubben de siste årene. 

Kan ikke sette krav om at trenerne skal ta utdanning. 

Harald Dagfinrud, Skarnes – kampregulerende tiltak må være konkrete og like alle steder. 

Frank Stølan, Elverum Håndball – retningslinjer er nødvendig og legges i en sportslig 

plan. Stor forskjell fra 6-12 år.  Ikke måltavle i Isbjørnserie! Kampregulerende tiltak bør 

være konkrete.  
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7.6. Rådgivende drøfting av praksis ved tildeling og oppfølging 

av dispensasjoner fra aldersgrensene. 
 

 

Forslagsstiller: Regionstyret 
 

Vi refererer til teksten i retningslinjene for sesongen pkt. 14, hvor det står: 

14. Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene 

Regionen kan gi dispensasjon når klubben kan vise til at dette vil gi økt aktivitet, enten 

ved at klubben da kan gi et sportslig tilbud til en enkeltspiller eller for at klubben skal ha 

mulighet til å stille lag i serien. 

Dispensasjoner skal brukes med fornuft og kan trekkes tilbake ved misbruk i forhold til 

intensjonen med ordningen. 

Laget MÅ ta med dispensasjonsbeviset til alle kamper og viser det uoppfordret til 

dommere og motstandere, slik at eventuelle misforståelser ikke oppstår. 

Dispensasjonen gjelder for kamper som arrangeres av Region Innlandet. For kamper i 

nasjonale tilbud, andre regioner, turneringer og lignende må det søkes særskilt til det 

organisasjonsledd som administrerer tilbudet. Dette betyr at en dispensasjon gitt av 

Region Innlandet ikke kan benyttes i for eksempel Bringserien J/G 16 eller Landsserien J/G 

18 osv. 

 

14.1. Klubbene kan søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spillere som er 

opptil ett år for gammel. 

 

14.2. Dispensasjon i Isbjørnserie (7-9 år) og Aktivitetsserie (10-11 år) gis for inntil to spillere 

pr. lag. Det kan kun benyttes en spiller på banen av gangen, men begge kan delta i samme 

kamp. 

Dispensasjon i Regionseriene (12-18 år) kan gis for inntil tre spillere pr. lag. 

Kun to spillere med dispensasjon kan benyttes pr. kamp, dvs. være ført på 

kamprapporten. Dette gjelder ikke klassene J14A-1 og J16A-1 samt kvalifisering til dette. 

 

14.3. Lag som har benyttet tre dispensasjonsspillere i en og samme kamp kan miste retten 

til videre deltakelse i konkurransen. 

Dersom lag med innvilget dispensasjon trekkes fra serien, annulleres dispensasjonen. 

Klubben må da søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på nytt. 

 

14.4. Søknad om dispensasjon skal skje på eget søknadsskjema som sendes 

Regionskontoret. Skjemaet finnes under” Skjema” på regionens hjemmeside. Søknader 

skal skrives under av foresatte, klubbleder og trener. I søknaden må det redegjøres for 

øvrig tilbud i egen klubb/nærliggende klubb, evt. om det ikke er grunnlag for å stille lag 

på grunn av for få spillere. Det må også framgå om klubben har vurdert å flytte opp 
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spillere på lag fra lavere alderstrinn. Søknad må være regionskontoret i hende fem (5) 

virkedager før aktuell kampdato. 

I NHF Region Innlandet gis det dispensasjoner for de ulike klassene slik: 

Konkurranseklasse Antall disp. 

pr. lag 

Antall 

disp.  

pr. kamp 

Antall disp.  

på banen 

samtidig 

Kommentarer 

J14A og J16A -   

Kval til A-1 

 

0 

 

0 

 

0 

  

J14A og J16A –  

A-1 

 

0 

 

0 

 

0 

  

J14A og J16A – 

 A-2 

 

3 

 

2 

 

2 

Søknader fremmes etter 

kvalifiseringsspillet 

Regionseriene 

J/G12-G14-G16-

J/G18-J14B-J16B 

 

3 
2 2 

  

Aktivitetsserien 

J/G10-11 år 

 

2 

 

2 

 

1 

Det kan benyttes inntil 3 jenter 

på guttelag, kun 2 kan være på 

banen samtidig. 

Isbjørnserien  

G/J7-9 år 

 

2 

 

2 

 

1 

Det kan benyttes inntil to jenter 

på guttelag. 

 

 

Regionstyrets vurdering: 

Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene gis i all hovedsak av to grunner: 

- Enten for å gi et adekvat spilltilbud til enkeltspillere eller  

- for å sikre at et lagstilbud opprettholdes. 

Dispensasjoner gir noen ganger utfordringer. Vi kan generelt dele utfordringene i to: 

- En et år eldre spiller kan være fysisk større og/eller ha noe mer kompetanse enn de 

de som er et år yngre. Dispensasjoner kan altså endre forutsetningene noe i 

kampen. Dersom det gis flere dispensasjoner kan utfordringen øke 

- Lag som har dispensasjonsspillere må ledes av kloke voksne, slik at både spillerne i 

eget lag og motstanders lag erfarer at dispensasjonsspillerne benyttes med omhu. 

 

I Region Innlandet er det mange lag som er sårbare i antall. Dispensasjoner er derfor en 

meget utbredt løsning for å lykkes med lagbyggingen. For sesongen 2017/2018 er det 

behandlet 166 dispensasjoner til lag i 44 klubber. Og spillergruppene er sårbare både i by 

og bygd. Søknadene er i all hovedsak godt begrunnet og fundert. Noen avslag er det også 
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hver sesong. Mange spillere og lag i Region Innlandet hadde ikke vært en del av vår 

håndballfamilie uten den muligheten som dispensasjoner gir. 

 

De to siste sesongene har det blitt gitt dispensasjoner utover reglementet, både for to år for 

gamle spillere og flere enn tre dispensasjoner pr lag.  Hensikten har vært å kunne bidra til 

at flere lag får delta. 

 

Når dette er sagt så er Regionstyret av den oppfatning at ordningen må forvaltes på en 

kritisk måte. Spørsmål om andre løsninger, for eksempel å løfte spillere fra yngre 

årsklasser oppover, skal stilles. Ordningen må kritiseres, drøftes og evalueres.  

Forvaltningen av dispensasjonsreglementet legges fram for en rådgivende drøfting.  

 

 

Regionsstyret foreslår: 

Saken legges fram for drøfting og rådgivende forslag. 

Konklusjonene legges fram for det nye styret og behandles inn mot ny sesong. 

 

 

 

Vedtatt   Falt   Trukket  Antall for:  Antall mot: 

 

Ikrafttredelsesdato: ________/________ - 2018 

 

Følgende hadde ordet; 

Dorte Ørud Grinvoll, RS - innledet 

Ivar M. Karlstad, adm. – leste brev fra Viggo Olsen Rustad, Lunner vedr. utvidet bruk av 

disp. Vi har lyst til å bruke skjønn, ikke endre regelverket. 

Eljar Haugen, Veldre – viktig med disp for å gi et tilbud, men disp må følges opp. 

Tom Gustad, Gjøvik HK – bygger guttehåndball, det vokser, men det tar tid. 

Astrid Fykse, Toten HK – utfordrende geografi, fleksibilitet er viktig og kommunikasjon er 

nødvendig. 

Anne Live Jensvoll, RS -  

John Olav Høghaug-Western, Gran – avhengig av disp – reglene må følges og det er viktig 

at de følges opp. Kan sekretariatet følge opp dette? 

 

Råd; Fortsett praksisen som i dag.  God kommunikasjon og informasjon nødvendig for å 

utvikle forståelse for at det er nødvendig med disp. 
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SAK 8   FASTSETTE KLUBBKONTINGENT 
 

 

Regionstyret foreslår:  

Klubbkontingenten for NHF Region Innlandet foreslås videreført på samme nivå som for 

2018. Klubbkontingenten fastsettes til kr. 3.500,-  pr. klubb for 2019 og 2020. 

 

 

 

 

Vedtatt X  Falt   Trukket  Antall for: 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 

 

Følgende hadde ordet: 

Ingen 
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SAK 9 HANDLINGSPLAN 2018-2020 
 

Håndballtinget i 2017 vedtok Strategiplan for perioden 2017-2019. Denne strategiplanen er 

omfattende og på mange temaer ganske konkret. Planen skal gjelde for alle ledd i norsk 

håndball, inkludert det regionale leddet.  

Region Innlandet har lagt gjeldende Strategiplan til grunn for aktivitet og budsjettarbeid. 

Strategiplanen finnes her:  

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/strategiplan/ 

 

Regionens Handlingsplan ble på Regionstinget i 2016 vedtatt å skulle gjelde til 2020. Styret 

ser dette som hensiktsmessig fortsatt.  

Planen som nå presenteres er fornyet med den Strategiplanen som ble vedtatt på 

Håndballtinget i 2017 og tallene for øvrig i planen er oppdatert. Vi har skrevet inn 2018 

der det tidligere stod 2016. 

Ambisjonene i Barnehåndballdelen er redusert ved at 6-årstilbudet er tatt ut. Dette har de 

siste to årene vist seg å ikke fungere og vi overlater dette tilbudet til klubbene.  

 

 

Regionstyret foreslår: 

 

Handlingsplanen 2018-2020 vedtas. 

 

 

 

Vedtatt X Falt   Trukket  Antall for: 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 

 

Innledning v/Ivar M Karlstad, adm 

Stein Erik Foss, adm 

 

Eljar Haugen, Veldre – dommere er en utfordring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/strategiplan/
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SAK 10 RAMMEBUDSJETT 2019-2020 
 

 

Rammebudsjettene for 2019 og 2020 er lagt med utgangspunkt i regnskapene de siste 

årene, og de endringene vi ser kommer i den neste toårsperioden. 

 

Inntektssiden de kommende to årene synes å være stabil. De to største inntektskildene er 

seriepåmeldingen og Elverum Yngres Cup. Vi forventer en liten vekst i lagspåmeldingene 

og Elverum Yngres cup synes å ha kommet til et nivå der vi kan forvente noe mer 

overskudd enn hva som har vært vanlig. 

Kurs og spillerutvikling har hatt en økning siste året, og vi forventer at dette holder seg på 

samme nivå. 

Antallet klubber er forhåpentligvis i litt økning, dette basert på utviklingen i Sone 5 – 

Valdres. Men det utgjør ingen stor inntekt i klubbpåmelding. Økningen vil komme i 

forhold til antallet påmeldte lag og kurs. 

Inntektene på tilskudd antas å holde seg stabilt. Usikkerheten knytter seg til Klubbhuset 

og hvordan økonomien i dette prosjektet skal videreføres etter 2019. 

 

På utgiftssiden er det noe mer usikkerhet. I 2018 må vi hente inn en y leder for Seksjon 

spill- og trening, og dette har en ekstra kostnad også i 2019, på grunn av økte 

lønnskostander. I 2019 får vi overgang i lønninger grunnet at en ansatt går over i AFP, og 

dennes oppgaver krever at erstatteren jobber sammen med vedkommende en god stund. 

Den ansatte vil også arbeide noe hver uke fra september til desember i 2019. Kr. 300.000 er 

lagt inn i lønnskonto for dette arbeidet. 

 

Sone 5 – Valdres – er en sone som i mange år har slitt med aktiviteten. Det siste året ser vi 

endringer på dette og vi starter opp et sonearbeid i sone 5. Dette vil gi kostnader i den 

kommende toårsperioden, men det er vanskelig å ha et klart forhold til hva beløpene blir. 

Vi starter arbeidet med møter mellom ansatte og klubbene/representanter for klubbene, og 

så må vi hvor veien går i løpet av siste halvdel av 2018 og første halvdel av 2019.  

 

Samhandlingen i Norges Håndballforbund er stadig økende og dette medfører også noen 

utgifter som ikke alltid er dekket av årsbudsjettet. Det er nødvendig å sette av noen midler 

som kan benyttes til felles prosjekter i Norge. 

 

For øvrig forventer vi at driften vil gå som den gjør i dag de neste to årene. Justeringer vil 

bli gjort i årsbudsjettene. 
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Rammebudsjett for 2019-2020 

 

 

Regnskap 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

INNTEKTER         

Bevilgninger, off, NIF -1 315920 -1 386000 1390000 1400000 

Org.bas.fin.tiltak -4 021890 -3 989100 4100000 4200000 

Kontingenter, gebyrer -4 371787 -4 670200 4700000 4800000 

Salg varer og tjenester -481787 -474850 490000 500000 

Sponsor -164550 -227500 230000 250000 

Andre driftsinntekter -64662 -106000 110000 120000 

     

SUM INNTEKTER -10 420596 -10 853650 11 020 000 11 270 000 

 

        

UTGIFTER         

Kjøp salgsvarer 17393 0 0 0 

Utlønning 4 008635 4 281420 4 500 000 4 300 000 

Sos.utgifter 883243 1 000105 1 000 000 1 100 000 

Fremmedtjenester 747205 824100 800 000 850 000 

Leie, lokaler hall 678388 732925 700 000 750 000 

EDB-utgifter 415530 314400 400 000 420 000 

Tele, porto, kontor 132455 146200 135 000 140 000 

Reisekostnader 624003 1 091970 650 000 700 000 

Oppholdskostnader 1 896123 1 639880 1 900 000 1 950 000 

Forbruksprodukter 696810 583240 700 000 720 000 

Tilskudd klubber 128884 131000 130 000 140 000 

Forsikr./kont./prov. 45735 79020 50 000 60 000 

SUM UTGIFTER 10 274 405 10 824 260 10 965 000 11 030 000  

 

        

DRIFTSRESULTAT -146 189 -29 390 -55 000 -240 000 

Finansposter -2438 -5000 -5000 -5000 

RESULTAT  -148 628 -34 390 -60 000 -245 000 

 

 

Regionsstyret foreslår: 

Rammebudsjettet for 2019 og 2020 vedtas. 

 

 

Vedtatt X  Falt   Trukket  Antall for : 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 



 28 

Følgende hadde ordet; 

Ivar M. Karlstad, adm 

Tom Gustad, Gjøvik HK – Medlemskap i håndballklubb et krav for tilgang i Min Håndball 

appen. 

 
 

 

 

 

SAK 11   

OPPNEVNE DELEGATER TIL NHFs TING I 2019 
 

Regionstyret foreslår: 

Det nye Regionstyret får fullmakt til å oppnevne delegater til NHFs ting i 2019.  

 

 

Vedtatt X  Falt   Trukket  Antall for : 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 

 

 

 

 

SAK 12  BESTEMME STED NESTE TING 
 

Regionstyret foreslår: 

 

Det nye Regionstyret får fullmakt til å bestemme sted for neste Regionsting i 2020 

 

 

Vedtatt X Falt   Trukket  Antall for : 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 
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SAK 13   VALG 
 

 

Valgkomiteens innstilling til Regionstyre 2018-2020: 

Leder Tor Haugstulen Ottestad IL Ny  

Nestleder Frøydis Vold  LFH 09  Ny  

Medlem Bjarne Fluto Elverum Håndball Gjenvalg  

Medlem Tormod Kvisler Moelven IL Gjenvalg  

Medlem  Paul Hvattum Cheetham Gran HK Ny  

Medlem Anne Live Jensvoll LFH 09 Gjenvalg  

Medlem Bodil Enger Øystre Slidre IL Ny  

Vara Ola Lundemo Gausdal HK Gjenvalg  

  

  

 
 

 

Vedtatt X  Falt   Trukket  Antall for : 30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 
 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomite 2018-2020: 

Leder Ørjan Gangnes Kolbu IL Ny (som leder) 

Medlem Berit Brørby Jevnaker IF Gjenvalg 

Medlem Sven Arne Sylling Moelven IL Gjenvalg 

 

 

Vedtatt X Falt   Trukket  Antall for :30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 

 

Følgende hadde ordet; 

Ivar M. Karlstad, adm. på vegne av valgkomiteen. 

 

 

Regionsstyrets innstilling til Valgkomite 2018-2020 

Fullmakt til RS om å etablere ny valgkomite. 

 

 

Vedtatt X Falt   Trukket  Antall for :30 Antall mot: 0 

 

Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018 

 

Følgende hadde ordet; 

Anne Live Jensvoll, RS 
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Time Out kl. 1345-1445 

Presentasjoner under Time Out 

Herrelandslaget: Fra barnehåndball til Landslag ved Heidi Tjugum og Raymond Hamar. 

 

 

Avslutning 

Hedersmerke ble delt ut av nestleder til: 

 

Harald Romstad  Nordbygda  Gull  overrekkes senere 

Dorte Ørud Grindvoll Toten HK   Gull 

Hanne Frysjøenden  Grue    Sølv 

Ida Nergaard   LFH09   Sølv 

 

Nestleder takket tingdelegatene for debatter og avsluttet med å takke både dirigenter, 

sekretariat og Regionsstyret for innsatsen. 

 

Regionstinget ble formelt hevet lørdag 26.mai kl. 1728. 

 

 

 

Lillehammer, 11. juni 2018 

 

 

 

 

Kjell Kulvedrøsten       Ragnhild Waldemar 

Elverum håndball       Varde IL 
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VEDELGG 1 
 
 
NHF REGION INNLANDET 

  
 

  NOTER TIL REGNSKAPET  2016 

  
 

  1      REGNSKAPSPRINSIPPER 

  
 

  I regnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens  

bestemmelser, NIF's regnskapsbestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.  

Inntekter og kostnader som tilhører sesongen 16/17 er fordelt etter fordelingsnøkkel  
 8 måneder/4 måneder, som følge av at sesongen løper fra mai - april.  

  

   2      KUNDEFORDRINGER/TAP 

  
 

  Fordringer er medtatt pålydende. Det er gode rutiner på nye fordringer og forfalte fakturaer følges  

nøye opp ved hjelp av purringer. Med bakgrunn i dette er det satt av kr. 20.000 til tap på fordringer.   

 
  3   FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 

  
 

  Denne posten inneholder inngående fakturaer med fakturadato i 2016, hvor kostnaden tilhører 2017. 

Dette gjelder Storebrand Ytelsespensjon og forsikringer for 2017. 

  
 

  4   AVSETNING FOR PENSJONSMIDLER 

  
 

  Avsetning i henhold til aktuarberegning fra Storebrand. 

  
 

  5   EGENKAPITAL 

  
 

  Egenkapital 31.12.2015     1 862 066  
     
 Resultat 2016, NHF Region Innlandet         -37 669  
 Egenkapital 31.12.2016     1 824 397  
 

 
  6   LEVERANDØRGJELD 

  
 

  Leverandørgjelden består i hovedsak av poster som ikke har forfalt pr. 31.12.16. 

 
 

  7   PERIODISERT INNTEKT 

  
 

  Dette gjelder periodisering av startkontingenter for sesongen 16/17. 

  
 

  8  OFFENTLIGE TILSKUDD 

  
 

  For regnskapsåret 2016 er det mottatt tilskudd fra NHF, Hedmark Fylkeskommune og Oppland 

Fylkeskommune. Tilskuddene fra fylkeskommunene er kanalisert via de respektive idrettskretsene. 

 
  Offentlige tilskudd 2016 2015 

      

Veksthusmidler        411 776          336 000  
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VO-tilskudd          28 520                    -    

Regionstilskudd NHF          79 939            85 282  

Tilskudd Hedmark        173 738          159 292  

Tilskudd Oppland        160 000          160 000  

MVA kompensasjon        647 306          380 006  

Sum offentlige tilskudd     1 501 279       1 120 580  

 
  9   ORGANISASJONSINNTEKTER 

  
 

  Organisasjonsinntekter 2016 2015 

      

Deltakeravgift egne tiltak     1 928 898       1 421 055  

Deltageravgift Landsturneringen 2015                  -         4 378 050  

Kursinntekter        406 700          365 274  

Tilskudd fra NHF        341 375          347 000  

Lisensmidler        332 678          319 971  

Startkontingent serier     3 057 628       2 912 378  

Starkontingent cup        390 910          290 505  

Gebyrer        286 400          180 250  

Dommerutgiftsfordeling        110 141            84 678  

Klubbkontingent region        199 500          196 000  

Sum organisasjonsinntekter     7 054 230     10 495 161  

 
  

 
  10  LØNNSKOSTNADER 

  
 

  F.o.m. 1. mars 2000 har Norges Håndballforbund sentralt overtatt arbeidsgiveransvaret for  

regionens ansatte. Dette medfører at den faktiske utlønningen skjer gjennom NHF Sentralt 

og at NHF Region Innlandet dekker alle lønnskostnader, inkl. feriepenger, arb.giv.avgift og  

pensjonskostnader etter regning. 

  

   Pr. 31.12.2016 er det 6 årsverk i administrasjonen.  
  I tillegg dekker NHF Region Innlandet en andel av lønnskostnadene knyttet til Regional Salgssjef, 

sammen med NHF Region Sør, NHF Region Øst og NHF Sentralt.  
  

   Lønnskostnader og annen godtgjørelse 2016 
 Lønninger fast ansatte     2 970 377  

 Lønninger midlertidige ansatte        613 663  
 Pensjonskostnader        455 751  
 Arbeidsgiveravgift og andre sosiale ytelser        594 264  
 Styrehonorar                  -    
 Andre ytelser          36 295  
 Sum     4 670 349  
     
 Lønn/honorar til ledende personer   
 Daglig leder        647 116  
 

   Det er i 2016 kostnadsført kr 38 625 i ordinært revisjonshonorar og  
  kr 2 000 vedrørende andre tjenester levert av revisor. 
  

    



 33 

 

VEDLEGG 2 
 
 
NHF REGION INNLANDET 

  
 

  
 

  NOTER TIL REGNSKAPET  2017 

  
 

  1      REGNSKAPSPRINSIPPER 

     I regnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens  

bestemmelser, NIF's regnskapsbestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.  

Inntekter og kostnader som tilhører sesongen 17/18 er fordelt etter fordelingsnøkkel  
 8 måneder/4 måneder, som følge av at sesongen løper fra mai - april.  

  
 

  2      KUNDEFORDRINGER/TAP 

     Fordringer er medtatt pålydende. Det er gode rutiner på nye fordringer og forfalte fakturaer følges  

nøye opp ved hjelp av purringer. Med bakgrunn i dette er det satt av kr. 20.000 til tap på fordringer.   

 
  3   FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 

     Denne posten inneholder inngående fakturaer med fakturadato i 2017, hvor kostnaden tilhører 2018. 

Dette gjelder Storebrand Ytelsespensjon, forsikringer og mesterskapstur i 2018. 

 
 

  4   AVSETNING FOR PENSJONSMIDLER 

     Avsetning i henhold til aktuarberegning fra Storebrand. 

  
 

  5   EGENKAPITAL 

     Egenkapital 31.12.2016     1 824 397  
     
 Resultat 2017, NHF Region Innlandet        148 628  
 Egenkapital 31.12.2017     1 973 025  
 

 
  6   LEVERANDØRGJELD 

     Leverandørgjelden består i hovedsak av poster som ikke har forfalt pr. 31.12.17. 

 
 

  7   PERIODISERT INNTEKT 

     Dette gjelder periodisering av startkontingenter for sesongen 17/18. 

  
 

  8  OFFENTLIGE TILSKUDD 

     For regnskapsåret 2017 er det mottatt tilskudd fra NHF, Hedmark Fylkeskommune og Oppland 

Fylkeskommune. Tilskuddene fra fylkeskommunene er kanalisert via de respektive idrettskretsene. 

 
  Offentlige tilskudd 2017 2016 

Veksthusmidler        398 600          411 776  

VO-tilskudd          22 330            28 520  
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Regionstilskudd NHF        122 966            79 939  

Tilskudd Hedmark        186 630          173 738  

Tilskudd Oppland        142 500          160 000  

MVA kompensasjon        442 894          647 306  

Sum offentlige tilskudd     1 315 920       1 501 279  

   9   ORGANISASJONSINNTEKTER 

     Organisasjonsinntekter 2017 2016 

Deltakeravgift egne tiltak     2 810 861       1 928 898  

Kursinntekter        341 725          406 700  

Tilskudd fra NHF        487 500          341 375  

Lisensmidler        381 804          332 678  

Startkontingent serier     3 317 462       3 057 628  

Starkontingent cup        377 030          390 910  

Gebyrer        384 800          286 400  

Dommerutgiftsfordeling          89 495          110 141  

Klubbkontingent region        203 000          199 500  

Sum organisasjonsinntekter     8 393 677       7 054 230  

 
  10  LØNNSKOSTNADER 

     F.o.m. 1. mars 2000 har Norges Håndballforbund sentralt overtatt arbeidsgiveransvaret for  

regionens ansatte. Dette medfører at den faktiske utlønningen skjer gjennom NHF Sentralt 

og at NHF Region Innlandet dekker alle lønnskostnader, inkl. feriepenger, arb.giv.avgift og  

pensjonskostnader etter regning. 

  

   Pr. 31.12.2017 er det 6 årsverk i administrasjonen.  
  I tillegg dekker NHF Region Innlandet en andel av lønnskostnadene knyttet til Regional Salgssjef, 

sammen med NHF Region Sør, NHF Region Øst og NHF Sentralt.  
  

   Lønnskostnader og annen godtgjørelse 2017 
 Lønninger fast ansatte     3 064 746  

 Lønninger midlertidige ansatte        736 663  
 Pensjonskostnader        375 776  
 Arbeidsgiveravgift og andre sosiale ytelser        602 503  
 Styrehonorar          24 000  
 Andre ytelser          88 191  
 Sum     4 891 879  
     
 Lønn/honorar til ledende personer   
 Daglig leder        676 646  
 

   Det er i 2017 kostnadsført kr 19 500 i ordinært revisjonshonorar og  
  kr 19 508 vedrørende andre tjenester levert av revisor. 
  

   

    


