
 

 

                   
 

 

________________________________________________________________________________________ 
Protokoll AU-møte nr. 7/16 i Region Nord 

 

  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 

 
Protokoll 

 
 

AU-møte nr. 7/16 tirsdag 25.oktober. 2016 kl. 15:00 på Regionskontoret i Trondheim. 

 
Arbeidsutvalget:   Øyvind Togstad   

Cecilie Langva (deltok på telefon)    
Thor Egil Five    

Varamedlem:   Jenny-Marie Langåssve  
 

Fra administrasjon: Inger Johanne Bakke 

 

 
SAK 16074  KORT INFO FRA ADMINISTRASJONEN  

Monica Øvstetun Ibsen er ansatt som administrasjonsmedarbeider fra  

1. november, hun erstatter Bente Restad.  

Tore Sæter er engasjert for å jobbe med nyhetssaker i regionen.  

Ny klubbrådgiver skal ansettes for område Nord Trøndelag, det er 13 søkere.  

Vi har tre store arrangementer i Region Nord for tiden,  Veteran NM, EM 

kvalifiseringskampen for men mellom Norge og Belgia i Bodø og Håndballforum 

på Stjørdal. 

 
Vedtak 

Orienteringen tas til etteretning. 

 

 

 

SAK 16075  MÅL OG HANDLINGSPLAN 2016 -2018 

  Det ble besluttet på siste Regionstyremøte at arbeidsutvalget skulle godkjenne 
oppdatert Mål og Handlingsplan med de nye tiltakene som ble meldt inn på 
tinget. 

 
   Klubben - 2 nye tiltak: 

 Det skal gjennom dommerkoordinatorer og dommerkontakter i klubb settes 
 fokus på̊ en trygg og utviklende arena for alle dommere 
 

 Regionen skal utarbeide gode rutiner for studentmiljøene slik at vi kan benytte 
 ressursene i trener, dommer og lagsmiljøene våre 

 
    
 
 



 

  Breddehåndball - 1 nytt tiltak: 

 Det skal i trenerskolen innføres tema rundt konfliktløsning for å skape sosiale 
  og trygge miljøer i lagene 
 

  Vedtak: 
Mål og Handlingsplan 2016 – 2018 ble vedtatt. 

 

 

SAK 16076  FORSLAG TIL TINGET 

  Det er viktig å se inn i framtida med hensyn på organisering av håndballnorge. 
Det bør nå settes igang en diskusjon rundt organiseringen av norsk håndball for å 
levere det klubbene etterspør for å kunne få enklere hverdag. Med den 
økonomiske virkeligheten som gjelder vil rammebetingelsene bli utfordrende 
fremover. Det vil bli behov for å øke inntektene både på sentralt og regionalt 
nivå.  

 
  Hvordan kan norsk håndball ha en mest mulig effektiv organisasjon?  
  Med utgangspunkt i våre erfaringer i arbeidet rundt etableringen og driften av 

region Nord, har vi gode forutsetninger for å kunne bidra i dette arbeidet.  
 
  NHF’s valgkomite har startet sitt arbeide,  og en av Region Nord sine to 

representanter i valgkomiteen, Kolbjørn Hole vil delta på vårt neste styremøte 
for å orientere om fremdriften i arbeidet. 

   
  Vedtak: 

Administrasjonen vil utarbeide et diskusjonsgrunnlag som benyttes på neste 
styremøte rundt organiseringen av norsk håndball. 

 
 
 
SAK 16077  ÅPENHETSDEBATTEN 

  Forbundsstyret har mottatt Bernanderutvalget rapport om åpenhet i norsk 
idrett. Forbundsstyret vil komme med et forslag til hvilke tilpasninger som må 
gjøres i norsk håndball, for at anbefalingene fra utvalget blir fulgt opp. Regionen 
avventer forslaget fra Forbundsstyret og administrasjonen vil da gjøre de 
nødvendige tilpassninger.  

 
  Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Neste møter 
Regionstyremøte nr. 6/16 på Scandic Hell, Stjørdalen 18.nov 2016. 
AU-møte nr. 8/16 på regionskontoret  i Trondheim 29.nov 2016. 
 
 
Trondheim 27.oktober 2016 
Inger Johanne Bakke 
Fungerende daglig leder 


