
 
 

                   
 

________________________________________________________________________________________ 

Protokoll AU-møte nr. 4/19 i Region Nord 

  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 

 
 

Protokoll 
  
 
AU-møte nr. 4/19 lørdag 15. juni 2019 kl 13:00 på Scandic Havet Hotell, Bodø 
 
 

 

Arbeidsutvalget:   Øyvind Togstad   
Inger Lise G. Augdal 
 

Forfall:    Thor Egil Five 
     

Gjest:    Mads Stian Hansen, styremedlem NHF 
 

Fra administrasjon:  Svein Olav Øie, daglig leder 
    Ove Grubba, prosjektktleder Euro 2020 (sak 19038) 
 

     
SAK 19038  STATUS PÅ ARBEIDET MED EURO 2020 

Prosjektleder Ove Grubba ga en status i fremdriften på arbeidet med Euro 2020, 
hvor følgende ble gjennomgått: 
 

• Stor aktivitet, mange baller i luften og tiden går fort frem til mesterskapene 
• Meget vellykket Frivilligsamling med 250 deltager, samt «Streaming» av 

samlingen 
• Har startet opp arbeidet med kvinne Euro som vi skal arrangere sammen med 

region SørVest og Øst desember 2020 
• LOC må kompletteres med markedsansvarlig og nestlederfunksjonen 
• Testing av Trondheim Spektrum blir 2. november 

 

Ove orienterte også om arrangementene: herrelandskamp Norge-Spania i Bodø, 
Veteran NM 2019 og Landsturneringen HU som han er involvert i. 

 
  Vedtak: 
  Orienteringene tas til etterretning. 
 
 
SAK 19039  NYTT FRA NHF/FS 

Styremedlem Mads Stian Hansen ga en orientering om FS som har hatt et kort 
konstituerende møte. Aktuelle saker er oppfølging av tingvedtak, møtestruktur 
og 3 årig tingperiode. 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
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SAK 19040  DAGLIG LEDERS RAPPORT 
  Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden siste RS-møte: 

• Nytt i administrasjonen, Trude Gerhardsen er ansatt som dommeransvarlig 
og det jobbes nå med å ansette ny klubbrådgiver etter Bjørn Marius på Møre 

• Fremdriften med byggingen av Trondheim Spektrum 
• Påmeldingene til seriene sesongen 2019/20 er økt med 16% i forhold til det 

antall som avsluttet siste sesong 
• Terminlistearbeidet er hovedoppgavene for klubbrådgiverne frem til ferien 
• Plan for regnskapsrapportering til styret ut tingperioden ble gjennomgått 
• Reskontroliste og Fondsplasseringen til regionen ble presentert 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
 
SAK 19041  FRATREDELSE SOM STYREMEDLEM 

Med ny plass i Forbundstyret, har Jarl Martin Møller meddelt styreleder at han går ut av 
styret i region Nord for resten av tingperioden. 

 

  Vedtak: 
Fratredelsen tas til etteretning og varamedlem til regionstyret Nina Tranås rykker 
opp som fast styremedlem ut tingperioden. 

 
 
 
SAK 19042  EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSRÅD  

Presidenten hadde innkalt til et telefonmøte i Forbundsrådet 4. juni for å 
redegjøre rundt den siste tidens medieomtale knyttet til valget av Berit Kjøll som 
ny idrettspresident. Presidenten ga Forbundsrådet en orientering om hele 
prosessen fra NHFs lansering av Berit Kjøll til hun ble valgt på Idrettstinget. 

Forbundsrådet fattet følgende vedtak:  Forbundsrådet er godt fornøyd med 
orienteringen som ble gitt i møtet. Temaet vil tas opp til prinsipiell drøfting i ulike 
møteplasser ved en senere anledning  

  Vedtak: 
Arbeidsutvalget NHF/RN ser frem til at Forbundsstyret vil ta en prinsipiell drøfting 
i ulike møteplasser. 

 
 
 
SAK 19043  HÅNDBALLFORUMENE 2019  

Daglig leder presenterte programene for Håndballforumene 2019 som de 
ansvarlige har utarbeidet. AU er godt fornøyd med programmene for Tromsø og 
Hell, programmet for Molde må kompletteres med innledere som har bekreftet 
at de kan delta. 
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  Vedtak: 
  Administrasjonen følger opp Molde og endelig program, og invitasjoner legges ut 

på vår hjemmeside før vi tar ferie. 
 
 
SAK 19044  HÅNDBALLTINGET 2019 
  AU tok en kort evaluering av Håndballtinget, AU er godt fornøyd med den jobben 

som delegasjonen fra region Nord gjorde på tinget. Vi fikk godt gjennomslag for 
«våre» saker og vi fikk markert oss i viktige saker. 

 

  Som en oppfølging av vedtakene på tinget hadde AU en drøftelse rundt forslaget 
fra Brønnøysund om lavere aldersgrense for å kunne gå på dommerkurs. AU ber 
om at administrasjonen lager et pilotprosjekt innenfor følgende rammer: 

 

• Deltaker må ha fylt 14 år før kursstart, deltaker må fylle 15 år i løpet av 
kalenderåret for å delta på Dommer 1. 

• Det gjennomføres pilotprosjekter i noen soner over 2 sesonger som skal 
evalueres og eventuelt implementeres i kampreglementet fra og med 
sesongen 2021/22. 

  Vedtak: 
  Administrasjonen oppfordres til å gjennomføre et pilotprosjekt fra og med 

sesongen 2019/20 innenfor overnevnte rammer. 
 
 
 
Neste møter 
Regionstyremøte nr. 4/19 holdes på Scandic Hell Hotell, Stjørdal fredag 20. september 2019 
AU-møte nr. 5/19 holdes på regionskontoret 21. august 2019. 


