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Protokoll fra AU-møte nr. 2/20 Region Nord 

 
Protokoll 

AU-møte nr. 2/20 onsdag 22. april 2020 kl 12:00 på Regionskontoret, Trondheim 

 
 

Arbeidsutvalget:   Øyvind Togstad   
Inger Lise G. Augdal (deltok på Teams)     
Thor Egil Five  
   

Inviterte gjest:   Ove Grubba, prosjektleder Euro (sak 20028)   
 

Fra administrasjon:  Svein Olav Øie, daglig leder 
 
 
 

Saksliste: 
Sak 20028 Euro 2020 evaluering og fremdrift kvinnemesterskapet 
Sak 20029 Forberedelse Regionting 2020 
Sak 20030   Status Koronakrisen NHF Region Nord 
Sak 20031   «Islandsk Modell» 
 

 

SAK 20028  EURO 2020 MENN EVALUERING OG FREMDRIFT KVINNE EURO 
Prosjektleder Ove Grubba presenterte evalueringen av Euro 2020 menn som er 
gjennomført i LOC og en Quesback undersøkelse blant deltagere, frivillige og 
publikum. Evalueringen viser at det ble levert et topp arrangement som 
innfridde de målsetninger og forventninger vi hadde før mesterskapet. 
Evalueringen viser at det vil være lurt å gjøre noen endringer i LOC for 
kvinnemesterskapet i desember.   

  Vedtak: 
  AU er meget godt fornøyd med den jobben LOC Trondheim med Per Olav og Ove i 

spissen leverte i Euro 2020 for menn i januar. AU ber om at regnskapet og forslag 
til endringer i organisasjonen legges frem for Regionstyret. 

 

SAK 20029  FORBEREDELSER TIL REGIONTINGET 2020 
AU foreslår at det innkalles til Regionstyremøte torsdag 7. mai på Teams. Her vil 
det være naturlig å beramme dato for det utsatte Regiontinget 2020. AU foreslår 
for styret at tinget gjennomføres lørdag 20. juni 13:00-16:00 på Scandic Hell hvis 
det er mulig å samles fysisk (for de som ønsker det). Hvis dette ikke vil være 
mulig gjennomføres tinget digitalt med assistanse fra NIF lørdag 13. juni. Det 
foreslås at følgende saker behandles; regnskap 2018 og 2019, budsjetter 2020 – 
2023, mål- og handlingsplan, forslag (ny lovnorm) og valg. 



 

Side 2 
 

 

  Vedtak: 
  Det innkalles til Regionstyremøte nr. 5/20 torsdag 7. mai kl. 19:00 på Teams. 
 

SAK 20030  STATUS KORONAKRISEN 
 Daglig leder ga en status på hvordan regionen har blitt påvirket av Koronakrisen. 
• Møteaktiviteter og arbeidsform 
• Kartlegging av arbeidsoppgaver 
• Likviditetsbudsjetter 
• Fult fokus med å ta kontakt med klubbene 
• Bistå klubbene i påmelding av lag til neste sesongs serier, frist 1. mai 
• Sonemøter 
• Følge opp Idrettsregistreringen 
• Klubbservice, flere utfordrende saker rundt avslutningen av sesongen 
• Spill og trening, er i full gang med å planlegge aktiviteter og engasjere 

ressurspersoner 
• Kvartalsregnskap 1/20 ble lagt frem 

 
 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. Det vil være meget avgjørende for regionen om 

hvilken påmelding av lag vi får 1. mai og hvilke signaler myndighetene gir om vi 
kan starte opp trening/kamper samt når dette kan skje. 

 

SAK 20031  «ISLANDSK MODELL» 
Med bakgrunn i evalueringen fra deltagende klubber er det kommet et klart 
ønske fra deltagende lag om at modellen også ønskes i sesongen 2020/21. 
Ungdomshåndball: J/G 15 år (født 2005/2006) 
Det spilles i avdelinger med henblikk på å oppnå jevnest mulige kamper, og som 
samtidig er best mulig tilpasset geografisk. I likhet med J/G13 år forutsettes at 
dette ikke medfører et redusert lokalt spilltilbud i klassen over. 
Ved gjennomføring av «islandsk spillemodell» gjelder følgende regel knyttet til 
bruk av spillere: 
Det kan brukes inntil 3 spillere på det nærmeste lavere rangerte laget uten at 
disse må stå over en kamp for det laget de har deltatt for. Hvis høyere og lavere 
lag er satt opp til kamp samme dag, har inntil tre spillere rett til å delta på lavere 
lag uansett tidspunkt for kampen. Disse tre spillerne kan også delta på begge lag 
samme dag, men reglene § 18,19 og 20 i Reglementet for lisens og 
deltakerberettigelse i NHF må følges 

 
 

   Vedtak: 
Administrasjonen sørger for at klubbene blir informert om overnevnte presisering 
før påmeldingsfristen 1. mai 2020. 

 

Neste møter 
Regionstyremøte nr. 5/20 holdes 7. mai 2020 på Teams. 
 


