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Protokoll Regionstyremøte nr. 1/15 i Region Midt-Norge 

 

 
Protokoll 

 

Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20 - 21. mars 2015, Scandic Hell Hotell,  Stjørdal. 
 
Tilstede:     Mariann Berg   Regionleder 

  Tore Aalberg   Nestleder 
  Jenny-Marie Langåssve Styremedlem 

Jarl Martin Møller  Styremedlem 
Geir Roger Flatøy  Styremedlem 
Ingrid Kristiansen  1. varamedlem 
Arild Stav   Ansatte representant 
Randi Rasmussen                   Styremedlem 
Einar Sparboe Lysnes  Styremedlem 
 

Gjester:   Gro Eide   Styremedlem NHF/FS 
   Mads Stian Hansen  Varamedlem NHF/FS (frem til lørdag kl. 10) 
   Erik Horghagen  Revisor (sak 15020) 
 

Administrasjonen: Svein Olav Øie   Daglig leder 
   Ove Grubba   Seksjonsleder 
   Inger Bakke   Seksjonsleder (sak 15027) 
 
 

Forfall:   Anita Håkegård Pedersen Styremedlem 
Monica Ibsen   Styremedlem 

Permisjon:  Kim Hugo Eggen  2. varamedlem 
 

 

Saksliste 
SAK 15018  Godkjenning av innkalling og dagsorden    
SAK 15019  Protokollgjennomgang      
SAK 15020  Årsregnskap 2014 RMN og RNN      
SAK 15021  Daglig leders rapport 
SAK 15022  FS-medlem gir en status  
SAK 15023  Styremedlemmene gir en status fra sine ansvarsområder   
SAK 15024  Håndballtinget 2015 
SAK 15025  Retningslinjer for TrønderEnergi seriene 2015/16 og sesongreglement region Nord 
SAK 15026  Toppklubbprosjekt med Kolstad – Euro 2020/Nye Spektrum 
SAK 15027  Rapporten fra Gi gass prosjektet 
SAK 15028  Mål- og handlingsplanen 2014/16 
SAK 15029  Rollefordeling styret og administrasjonen 
SAK 15030  Tema: Markedsarbeidet 
SAK 15031  Eventuelt 
SAK 15032  Evaluering 
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SAK 15018 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. 

 
 Vedtak sak 15018 

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 5/3 2015 godkjennes. 

 
 

SAK 15019 Protokollgjennomgang 
Regionleder tok en gjennomgang av RS-protokoll nr. 09/14 og AU-protokollene nr. 1-
2/15. 
 
Vedtak sak 15019 

RS-protokoll nr. 09/14 og AU-protokollene nr. 1-2/15 godkjennes. 

 
 

SAK 15020 Årsregnskap 2014 for RMN og RNN 
Daglig leder gikk igjennom regnskapene for 2014 som er gjennomgått av revisor og 
kontrollkomite. Daglig leder gikk også igjennom forslaget til avsetninger og 
økonomisk beretning for RMN fra styret.  
Etter ønske fra AU la daglig leder frem forslag til plassering av kr 4 millioner av 
egenkapitalen til RMN i fond, slik at målsetningen om minst 3,5 % avkastning kan 
oppnås. Revisor var til stede på møte og var tilgjengelig for spørsmål fra styret. 
Styret var meget tilfreds med den jobben som er gjort av administrasjonen. 
 
Vedtak sak 15020 

Årsregnskapene for RMN/RNN og økonomisk beretning for RMN tas til etterretning 
og legges frem for Regionstingene i 2016.  
Administrasjonens forslag til disponeringer av «overskudd» og egenkapital med kr 
500.000 til Euro 2020 og kr 500.000 til Topphåndball ekstra i 2015 vedtas.   
RMN plasserer kr 4 millioner av egenkapitalen i fond (SMN1). 

 
 
 

SAK 15021 Daglig leders rapport 
Daglig leder gikk igjennom rapporten over hva som har skjedd siden siste styremøte, 
hovedpunktene var: 

 Administrativ informasjon: Status på sykdom i administrasjon og rapport fra 
personalsamling med fokus på service og rutine oppfølging i januar med Tone 
Fonn. 

 Klubbrådgiver Kristian Valstad som har et års vikariat for Tonje Tangvik, ønsker vi å 
ha med oss videre og har derfor tilbudt han jobb hos RMN når vikariatet er 
avsluttet. 

 Ingrid Løfshus som har hatt et engasjement hos oss frem til juni 2015 for å avlaste 
Arild med oppfølgingen i Nord, ønsker vi å ha med oss videre og vi har derfor 
tilbudt henne jobb hos RMN når engasjementet utløper. 
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 Elitehall i Molde hvor Molde HK kan spille sine Grundigseriekamper neste sesong. 

 Nærmiljøanlegget; Møteplassen er tildelt Trondheim Kommune med økonomisk 
støtte fra Gjensidigestiftelsen. 

 Gratis anleggsleie til trening for barn og unge under 19 år er valgkampsak nr 1 i 
Sør Trøndelag, viktig at vi benytter denne muligheten i flest mulig kommuner og 
fylker. Administrasjonen har laget kart for alle fylker med fargekoder for hvilke 
kommuner som har gratis, billig eller dyr leie. 

 Daglig leder gikk gjennom de hallprosjekter som er på gang i Trondheim, 
Alstahaug, Mo og Ørsta 

 Mesterskapshall (Nye Spektrum) med publikumskapasitet på 8000 tilskuer og 
med en kostnadsramme på kr 451 millioner ble enstemmig vedtatt av 
formannskapet i Trondheim. Hallen er planlagt ferdig høsten 2018 

 Reskontrolistene for RMN og RNN ble gjennomgått. Fin utvikling i begge 
regionene. 

 Nytt målesystem for å lage en utviklingsplan for klubbene er tatt i bruk ble 
presentert 

 En rapport fra våre 5 klubbrådgivere over hva som er det mest positive som har 
skjedd det siste halve året og hvilke utfordringer er størst i området ble 
presentert 

 Oversikt over trener-, spiller- og dommerutviklingstiltak ble gjennomgått. 

 NM 15 Scandic Cup ble arrangert i Trondheim og jentene kom på 3. plass og 
guttene på 6. plass. På guttelaget deltok 4 spillere fra klubber i region Nord og en 
spiller deltok på jentelaget 

 Oversikt over dommerkoordinatorer i RMN ble gjennomgått. 

 Topphåndball: Eliteforum for ledere ble gjennomført 17. mars i Trondheim hvor 
Champions League klubben Alingsaas fortalte om hvordan de var organisert og 
jobbet. Det var 33 deltagere som var meget godt fornøyd kvelden. 

 Topphåndballuka i vinterferien som Norsk Topphåndball arrangerer var regionen 
medarrangør sammen med Kolstad/Byåsen, kampene samlet 2500 tilskuere 

 Skoleprosjektet «Håndballsekken» som vi arrangerer sammen med vår 
hovedsponsor TrønderEnergi er nå gjennomført på de første 6 skolene. 

 Oppstart med ny FRAM-gruppe skjer til høsten, invitasjoner blir utsendt i april. 

 Aktiviteter for utviklingshemmede og fargerik håndball som er gjennomført ble 
presentert 

 
Vedtak sak 15021 

Rapporten tas til etterretning. 

 
 

SAK 15022 FS-medlem gir en status  
FS-representant Mads Stian Hansen ga en presentasjon av tiltakene i 
ungdomshåndballen som arbeidsgruppen har jobbet med: 
Gruppen hadde følgende mandat fra Håndballtinget i 2013 

 Det opprettes et utvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av de tilbud, 
rammer og regler som i dag finnes i ungdomshåndballen.   
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 Utvalget skal videre fremme forslag til endringer som kan bidra til at flere spiller 
håndball lenger, på det nivået de selv ønsker å spille 

 Ungdomsløftet i klubben 

 Et FELLESLØFT for hele norsk håndball 

 KLUBBHUSET, rekruttering av barn og ungdom gjennom; trenerutvikling, 
aktivitetstilbudet og klubbutvikling 

 Ny KLUBBSIDE på www.handball.no 

 Utvalget anbefaler at det etableres en ansatt gruppering med regional og sentral 
forankring. Det foreslåes en person sentralt (koordinator/prosjektleder) som skal 
ha en overordnet og koordinerende ansvar 

 Mulige inntekter om antall medlemmer øker kan være; økte lisensinntekter, flere 
påmeldte lag og stigende aktivitetsutvikling vil generere flere midler overført 
gjennom Post 3 midler fra NIF 

 Finansieringen som ble vedtatt på Forbundsrådsmøte i mars er at totalkostnaden 
på 3 mill skal finasieres med 30 % sentralt og 70 % regionalt. Dette vil for RMN 
utgjøre ca kr 420.000,- og kr 100.000,- for RNN. 

 
Daglig leder var overrasket over at NHF kan legge frem et forslag i FR og vedta bruke 
av allerede disponerte regionmidler uten at dette var kjent før møte. 

 
Vedtak sak 15022 

Presentasjonen til Mads taes til etterretning.  

 
 
 

SAK 15023 Styremedlemmer gir en status fra sine ansvarsområder 
Styremedlemmene ga en status fra sitt ansvarsområde: 

 
Einar/ Troms 

 Klubbledermøte i Tromsø i neste uke, i sørdelen er det avholdt et 
klubbledermøte. 

 Noen klubber møter ikke til kamp, må taes opp på klubbledermøtene at 
reglementet for seriene må etterleves. 

 Topp opplegg med Lerøy og herrelandslagsspiller i Tromsø, ønskelig at flere 
klubber får delta på slike opplegg i fremtiden 

 
Randi/ Nordland 

 Avholdt klubbledermøte i Lofoten og Bodø med meget god deltagelse 

 Sliter med for lite halltid noen steder 

 Må overholde reglementet ved avvikling av seriekamper 

 Dårlig vær ei helg ga mange avlysninger 

 Flere gamle klubber er revitalisert 

 Møter stort engasjement og tro på fremtiden hos klubbene 
  

Geir Roger/ Helgeland 

 Klubbledermøte er avholdt 

http://www.handball.no/
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 Ny hall på Gruben er på gang 

 Gror bra på Mo hvor klubbene samarbeider om kurs 

 Brønnøysund ønsker dommerkurs, trenger flere dommere for å unngå bøter 
 
Jenny/ Namdal og Innhered 

 Kun 4 klubber deltok på klubbledermøte i Namdal (Kolvereid), men det var et 
meget godt møte 

 Har et godt samarbeid med fotball i Namsos på guttesiden 

 Utfordrende med å rekruttere dommere, da kvotekrav må oppfylles 

 Steinkjerområdet har samarbeidet om et målvaktskurs 

 Hallsituasjonen i Levanger har vært anstrengt, nytt dekke må legges i 
Trønderhallen 

 Levanger HK og klubbene i nærområdet har startet med et jenteutviklingsprosjekt 
for 2000-2004 med felles ukentlig trening 

 Vanskelig å få deltagere på kurs 

 Utfordrende å få til rimelige dommeroppgjør 

 Sonesamlinger på ukedager er slitsomt 

 Fint med minihåndball som har stor oppslutning 

 Tingdelegatene er klare 

 Utfordrende med kollisjon mellom fotballsamlinger og håndballaktivitet 
 

 Kun 8 søker på FRAM, utsetter oppstart til høsten  
  

Mariann (Monica)/ Stjørdal 

 Godt klubbledermøte på Stjørdal, klubbene samarbeider nå mye bedre 

 Har arrangert guttehåndballens dag 

 Trenger flere kursaktiviteter 

 Fikk med spiller på All Star Team under Scandic Cup 
 

Tore/ Trondheim 

 Ikke så stor deltagelse på klubbledermøte, følgende temaer ble tatt opp på møte; 
spilleberetigelse i Bring, tingforslagene fra RMN, fisking av spillere, klubb- eller 
trenerstyrt klubb og «Gi gass» prosjektet 

 Utfordrende at Trondheim ikke har kvinnelag i 1. divisjon neste sesong 
 
Tore/ Nord Østerdalen 

 Jr.landslagsturnering er gjennomført på en flott måte på Tynset 

 Tynset har økt fra 130 til 180 spillere i løpet av sesongen 

 Nytt styre på Røros som virker meget offensive 

 Utfordrende at vi har kun en person som kan holde kurs i området 
 
Mariann/ Fosen 

 Stort engasjement hos klubbene som klarer seg godt 

 Utfordrende å få valgt nye styrer i klubbene 

 Har utfordringer med fotball 

 Bjugn har egen MF/sponsorperson i klubben 
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Ingrid/ Orkdal 

 Ny klubbkontakt er kommet godt i gang 

 Midels oppmøte på klubbledermøte, stort ønske fra flere om å bli valgt som 
tingdelegat 

 Som et tiltak for å beholde spillerne lengre, arrangerte Orkanger et seminar som 
fikk nye fin medieomtale 

 Stor aktivitetsøkning på Orkanger med flere nye haller 

 Hitra har hatt et opplegg med Lerøy og kvinnlandslagsspillere som var meget 
vellykket 

 Hitrahallen har fått nye fasiliteter som gir nye muligheter 

 Oppblomstring i Surnadalen rundt håndball 

 God oppslutning på BKL (30 deltagere) i Gauldalen som har aktiv klubbkontakt 

 Godt oppmøte på klubbledermøte i Gauldal 

 Observatørkurs er ønsket 

 Korte frister på spillerutviklingstiltak og lite info rundt Bylag 

 Dommerkoordinatoren funger ikke godt nok 
 

Jarl Martin/ Møre 

 Molde HK damer rykker opp til Grundig serien, mens Kristiansund herrer rykker 
ned til 2. divisjon 

 Molde får en utfordring med å få godkjent hjemmearena neste sesong 

 Gutteprosjekt i Ålesundsområdet er gjennomført 

 Molde har hatt et vellykket besøk av kvinnelandslagstrener Thorir 

 Ulsteinhallen er åpnet med stor oppmerksomhet 

 Jobber for å få lagt en landskamp i Ulsteinhallen 

 Ellingsøyhallen åpner 1. juni 2015 

 Ønsker å få til et 18 års tilbud på Søre Sunnmøre neste sesong 

 Konflikten mellom Bergsøy og Strindheim har gitt dårlig pr. for håndballen 

 Ønsker flere trenerkurs 

 Brev fra klubber i området om utfordringer rundt samlinger i Trondheim ble godt 
fulgt opp av administrasjonen med å gjøre endringer 

 Har et godt samarbeid med klubbrådgiver Bjørn Marius 
 
Vedtak sak 15023 

Rapportene tas til etterretning. 

 
 

 

SAK 15024 Håndballtinget 2015 
I forbindelse med Håndballtinget gikk regionleder igjennom følgende saker: 
 
Gjennomgang av ting forslagene 
Regionleder gikk gjennom forslagene og hun gikk gjennom en fordeling av 
ansvarlige på de viktige forslagene for regionen. Listen sendes RS/tingdelegater. 
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Valg 
Regionleder orienterte fra samtaler med leder i valgkomiteen etter at valgkomiteen 
har lagt frem sitt forslag til tinget som er følgende: 
 
Forbundsstyret (FS) 
President  Kåre Geir Lio  IK Junkeren  Nord Ny 
1. visepresident Ole Jørstad  Nessegutten SK Midt GV 
2. visepresident Bente Aksnes  Vollen UL  Øst Ny 
Styremedlem  Frank H. Bjørndal Gneist IL  Vest GV 
Styremedlem  Tonje S. Jelstad Vikersund IF  Sør GV 
Styremedlem  Mads Stian Hansen Alta IF   Nord Opp 
Styremedlem  Erlend Sødal  Vaulen IL  SørV Ny 
Styremedlem  Heidi Tjugum  Glassverket  Innl Ny 
Styremedlem  Ingrid Blindheim Herulf   Øst Ny 
Varamedlem  Siv Øye Carlsen Sotra SK  Vest Ny 
 
I dette forslaget har region Midt-Norge et FS-medlem mindre enn i inneværende 
tingperiode, noe styret ikke er fornøyd med. FS-medlem Gro Eide opplyste om at 
hun hadde trekt sitt kandidatur i et møte med RMNs regionleder, nestleder og 
daglig leder 13. februar 2015 fordi hun følte hun ikke hadde oppbakking av sitt 
kandidatur, samtidig som hun opplever at hennes integritet og verdier utfordres 
mht lederskap, omkamper, effektuering og endringsvilje. 

 
Regionene RMN og RNN har følgende kandidater i komiteene: 
 

Lovkomiteen (LK) 
Leder   Finn Ove Smith Bodø HK  Nord GV 
1. varamedlem Guri Aarøen  Bossekop UL  Nord Opp 
 

Domskomiteen (DOK) 
Leder   Einar Sparboe Lysnes Tromsø HK  Nord Ny 
 

Kontrollkomiteen (KR) 
Medlem  Jenny Langåssve Levanger HK  Midt Ny 
Medlem  Jarle Olsnes  Levanger HK  Midt GV 
 

Valgkomiteen (VK) 
Medlem  Kolbjørn Hole  Strindheim IL  Midt Ny 
Medlem  Kjetil Vik  Bodø HK  Nord Ny 
 
Forberedende møte i Sandefjord 
På klubbledermøtene vil det nå bli valgt tingdelegater og det vil være 20 fra RMN og 
8 fra RNN. Det er lagt opp til at alle ankommer Sandefjord på torsdag kveld og at 
har et felles møte på fredag fra kl. 09:00 til 13:00. 

 
             Vedtak sak 15024 

Gjennomgangen av forslagene, valgkomiteens innstilling og tidsrammen for møte 
med delegatene tas til etterretning. 
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SAK 15025 Retningslinjer for TrønderEnergiserien og sesongreglement region Nord 
Seksjonsleder Arild Stav gikk igjennom endringene som serieteknisk utvalg foreslår 
for kommende sesong.  
Her er de vesentligste endringene: 
• Regionstinget ønsket det skal i perioden tas en omfattende evaluering av 

seriesystemet for å sikre og optimalisere dette med tanke på å redusere frafallet 
• Serieteknisk utvalg ble nedsatt og de har hatt 4 møter, utvalget har vært ledet av 

nestleder Tore Aalberg 
• 400 trenere og lagleder har blitt spurt om hvordan de ønsker å spille 
• Fortsatt tilbud til J/G 11 og 13 år, nytt tilbud i J/G 15 år 
• Mål med å revidere retningslinjene er; flere jevne kamper, hensyn ta familiene 

med noen frihelger (flere kamper samme helg i aldersbestemte klasser) og oppnå 
færre trekninger 

• Få frem intensjonen i de forskjellige delene av reglementet 
• Andre utfordringer; mest mulig likhet mellom reglementene til region Nord og 

Midt-Norge, hensyn ta Bring i J/G 16, redusere kvoteordning for dommere og 
dommerkontakter, oppgjør til dommerne over bank, gebyrer når lag ikke møter og 
trekker seg 

• Terminlistene blir satt opp når siste frist for påmelding 31/8 er passert  
• Sluttspill i J/G 14 og 16 år 
• Sette av egne helger i Nord hvor det kan søkes om å arrangere turneringer 
 
Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet som utvalget har lagt ned for at vi 
skal få best mulig reglementer og som skal gjøre hverdagen til klubbene enklest mulig 
med færrest mulig omberammelser. 
 
Vedtak sak 15024 

Forslagene til retningslinjer og sesongreglement vedtas med de endringer som 
fremkom på møte 

 
 

SAK 15026 Toppklubbprosjekt med Kolstad, nye Spektrum og Euro 2020 
Daglig leder la frem et forslag på hvordan vi skal bistå med kompetanse til Kolstad for 
å utvikle en profesjonell organisasjon som er bærekraftig over tid: 

 Regionen ønsker å gjennomføre et prosjekt for å få et «lokomotiv» på herresiden 
som vi ønsker fører til flere spillere som holder på lengre 

 Tidsbegrenset prosjekt 

 Regionen vil være en troverdig medspiller som bidrar til å utvikle Kolstad 

 Vi vil tilpasse vår talentutvikling slik at vi får flere sterke gutte- og herremiljøer 
som leverer spillere til Kolstad 

 Kolstad skal ha en regional spillerprofil  

 Kolstad har som mål å ha en andel av landslagsspillerne som representerer Norge 
i EM for herrer i 2020 

 Toppklubbsatsningen skal være med å utvikle nye Trondheim Spektrum          
(8000 tilskuerplasser) til «riksanlegg for håndball» fra 2018/19 sesongen  

 Overføre erfaringer fra prosjektet til andre klubber 
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 Utvikle et frivillighetsapparat frem mot Euro 2020 
 

Vedtak sak 15026 

Styret ga sin tilslutning til administrasjonens forslag til hvordan regionen skal bidra 
gjennom Toppklubbprosjektet å utvikle Kolstad til en profesjonell organisasjon som er 
bærekraftig over tid. 

 
 

SAK 15027 Rapporten fra Gi gass prosjektet 
Vårt FS-medlem Gro Eide har vært sentral i prosjektgruppen som har laget rapporten 
og hun presenterte bakgrunnen for vedtak på Håndballtinget i Sandefjord 24.-26. mai 
2013 om å videreføre organisasjonsutviklingsarbeidet gjennom å nedsette en 
prosjektgruppe. 
 

Bakgrunn 
Ambisjonen om å bli bedre - heve kvaliteten og øke effektiviteten, samt møte 
morgendagens forventninger fra ansatte, utøvere og klubber. 
 
Mandat  
Gjennomgå og foreslå:  
• Politisk forbunds- og regionstruktur 
• Sentral og regional administrativ organisering 
 

Utarbeide en klar ambisjon med tydelige effektmål.  
 
Nåsituasjonen (Våren 2014) 
 

 
 
Ny modell basert på erfaringer i Midt-Norge 
• Tingdelegater velges av klubbene i regionen på Håndballforumene.  Disse er 

klubbkontakter som erstatter tidligere regionale tillitsvalgte.  I tillegg velges 
delegater ut fra antall spillende lag i sonen/regionen som før. 
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• Håndballstyret (tidligere Forbundsstyret) består av  
– Styreleder 
– To nestledere 
– Fire styremedlemmer fra regionene 
– Fem styremedlemmer uavhengig av geografi 

• Håndballting hvert 4 år, (som NIF) 
• Regionstyrer og Forbundsråd legges ned 
 
Region Midt-Norge har levert følgende foreløpige høringsuttalelse: 
• Riktig å redusere antall regioner slik vi kjenner de i dag 
• Kostnadsbesparende og fornuftig 
• En økonomi og en ledelse er ikke fornuftig i dag 
• Beholde RS – frykter for stor avstand med ett Håndballstyre – det lokalpolitiske 

engasjement kan pulveriseres 
• Stort arbeidspress på én valgt, regional representant som skal forholde seg til 

klubbkontaktene i regionen 
• En besluttende ledelse blir administrativ topptung, lite mulighet for politisk 

innflytelse for klubbene 
• Sårbart med 4 år – lite mulighet for korrigering underveis 

 
Vedtak sak 15027 

Styret var meget godt fornøyd med presentasjonen til Gro som man gjerne skulle ha 
fått presentert tidligere. Styret venter i spenning på å få en kostnad/effekt analyse av 
«dagens modell» kontra «tiltak ny modell» før endelig tilbakemelding gis på 
rapporten. 

 
 
 

SAK 15028 Mål- og handlingsplanen 2014/16 
Daglig leder ga en status på arbeidet med mål- og handlingsplanen med spesielt fokus 
på 5 % aktivitetsøkning og gratis anleggsleie. 
 
Gratis anleggsleie 
Daglig leder presenterte kart for alle fylker med fargekoder for hvilke kommuner som 
har gratis, billig eller dyr leie. Dette vil være et godt hjelpemiddel for å få politikerne 
til å prioritere gratis anleggsleie til trening for barn og unge under 19 år i valgkampen.  
 
5 % aktivitetsøkning 
Daglig leder presenterte en status på positive endringer og utfordringer i områdene 
til klubbrådgiverne. Klubbrådgiverne er også utfordret til å sette seg mål/lage en 
prognose på hvor stor økning i antall spillende lag hver enkelt klubbrådgiver har satt 
seg for sesongen 2015/16: 
 
Finnmark/Troms - Erik 
Viktigste positive endringene som har skjedd for klubbene siden han begynte som 
klubbrådgiver: 

 Klubbrådgiver som har tett kontakt med klubbene  
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 Struktur på utdanning og endret system for spillerutvikling 

 Økt aktivitetsnivå 

 Revitaliserte klubber, spesielt i Troms 
 
Utfordringer som må løses det neste halve året: 

 Kompetansenivået hos trenerne 

 For dårlig plan på rekruttering 

 Lage et godt seriespill med jevne kamper samt bedre arena for de fremste lagene 

 Bruke puljespill ved store geografiske utfordringer 
 
Prognose/mål for økning i antall spillende lag: 

 10-12 % 
 

Nordland/Troms – Geir Daniel 
Viktigste positive endringene som har skjedd for klubbene siden han begynte som 
klubbrådgiver: 

 Nærheten til klubbene og tilby hjelp er det viktigste 

 Utdanningsløftet og endret spillerutviklingsmodell gir store forventninger 

 Meget positive tilbakemeldinger fra klubbledermøtene om å bli hørt 

 Revitalisert 4-5 klubber 
 
Utfordringer som må løses det neste halve året: 

 Gjennomføre de planer som er lagt 

 Kompetanseløftet 

 Rekrutteringsaktiviteter 
 
Prognose/mål for økning i antall spillende lag: 

 10 % 
 

Helgeland/Nord Trøndelag – Odd Roger 
Viktigste positive endringene som du har bidratt med som klubbrådgiver for klubbene 
det siste halve året: 

 Oppfølgingsverktøy overfor klubbene som er konkret og målbart, dette vil være 
motiverende for klubb å utvikle seg  

 Avgjørende for at vi skal lykkes er at vi har klubbkontakter som er engasjert og 
motiverende 

 Klubbene har blitt mer åpen og villig til å bidra overfor andre klubber. 
 
Utfordringer som må løses det neste halve året: 

 Enklere hverdag for klubbene gjennom godt utarbeidet terminoppsett som er 
blitt forutsigbart gjennom god kommunikasjon 

 Kurskatalog som gir muligheter for å lage en god plan for utvikling av klubbens 
trenere 

 
Prognose/mål for økning i antall spillende lag: 

 3 % 
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Sør Trøndelag - Kristian 
Viktigste positive endringene som han har bidratt med som klubbrådgiver for 
klubbene det siste halve året: 

 Målesystem for å kunne følge opp klubbene og lage utviklingsplan 

 Kurskatalog, slik at man vet aktiviteter i god tid 

 Bedre tilpasset terminliste som gir gode ”hjemmearangementer” i Trondheim 
 
Utfordringer som må løses det neste halve året: 

 Kvalitetssikre arbeidet med klubbene frem mot påmeldingsfristen 

 Frafall på spillere i klassene 14 til og med senior i by klubbene 

 Guttehåndballmøter i Trondheim (bydelene) 
 
Prognose/mål for økning i antall spillende lag: 

 4 % 
 

Møre og Romsdal – Bjørn Marius 
Viktigste positive endringene som han har bidratt med som klubbrådgiver for 
klubbene det siste halve året: 

 I ferd med å få et bedre fungerende soneteam 

 Forbedret systemet for oppfølging ved klubbesøk 

 Satt i gang dommerkoordinatorene, slik at de er satt i stand til å starte 
utviklingsgruppe/grupper 

 Sørget for velfungerende dommeroppsett  
 
Utfordringer som må løses det neste halve året: 

 Skape forståelse for nødvendigheten av godt samarbeid mellom toppklubb og 
breddeklubber i nærområdet 

 Få til et godt samarbeid med klubbene for å sikre kvalitet i påmeldingene 

 til neste sesong 
 
Prognose/mål for økning i antall spillende lag: 

 4 % 
 

Vedtak sak 15028 

Orienteringen tas til etterretning, styret og klubbkontaktene jobber aktivt sammen 
med klubbrådgiverne slik at vi når målet om 5 % økning i antall spillende lag og gratis 
anleggsleie i flest mulig kommuner. 

 
 

SAK 15029 Rollefordeling styret og administrasjonen 
Regionleder og daglig leder ønsker at det tas en runde på dette temaet som ble 
diskutert i november møte, dette fordi at det har vært noen uklarheter på hva som er 
oppgavene til politikerne og hva er oppgavene til administrasjonen. I sak 14071 er det 
klart beskrevet hvilke rutiner som gjelder i styrearbeidet. Regionleder vil i løpet av 
2015 foreta en evaluering av styrearbeidet så langt, og en etterfølgende 
forventningsavklaring. 
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Vedtak sak 15029 

Viktig at alle er klar på rollefordelingen og at vi forholder oss til det vi vedtok på møte 
i november 2014. 

 
 
 

SAK 15030 Tema: Markedsarbeidet 
Seksjonsleder Ove Grubba gikk igjennom følgende temaer: 
 
Status på våre samarbeidsavtaler 
Ove gikk gjennom de samarbeidsavtaler vi har, noen skal reforhandles mens andre 
løper videre. Vi har en ambisjon om å hente inn 2,1 millioner gjennom avtalene i 
2015. 

 
National markedsstrategi 
Denne ser ut til å være noe uklar i ”praksis”, ny markedssjef i NHF og seksjonen som 
er nyorganisert virker å ha fått utfordringer som det vil ta noe tid å sette i system 
”igjen” !  
 

Tidligere strategier om god vekst i siste ting-perioder med budsjettert vekst i 5-10% 
-klassen hvert år på markedssiden. Produktet håndball (idrett) har siste 5 år utviklet 
seg mye, dog har vi ikke tatt vår andel/utviklet oss strategisk i samme ”fart” som 
markedet for øvrig.   
 

Større fokus på beholde-rekruttere for å vise ”muskler” i kampen om nasjonale 
sponsorenes breddekroner. Det ser vanskelig ut for oss i det nasjonale/ 
internasjonale markeder enn det som har vært en forventning. 
 

Nasjonalt har vi uttalt målsetning om 3-4 nye nasjonale sponsorer, i tillegg 1-2 
kampanje sponsorer (for 2015) 
 

Tydelig at NHF Marked ved ny leder ønsker jobbe for å se på nye/bedre fremtidige 
”salgs”-strategier som kan bringe håndballen til nye høyder innenfor 
sponsormarkedet. Ønsker – kan ikke pt. orientere om en entydig og god løype rundt 
tema. 
 
Fremtidig arrangementsstrategi 
Vi er i en situasjon som gir oss en unik mulighet for å bygge håndballen og 
frivilligheten i vår region – vi har tidenes mulighet for utvikling innen flere områder i 
vår idrett. 
 
Ny hall i Trondheim gir oss grunnlag for å starte en ”reise” i forhold til frivilligheten 
– bygge kompetanse som også (kan) brukes ut i klubb/miljø samtidig eller etter 
2020. 
 

Vi ser på mulighetene for å arrangere flere turneringer/arrangementer etter i 
nybygging Trondheim Spektrum, dette for bredde og topp. Ny hall kan benyttes til 
f.eks 3 publikumskamper samtidig i teorien med plass til 8000 – 3151 – 1100. Gir oss 
unike muligheter til utvikling. 
 

9 håndballflater + mini baner og vrimleareal… Utnyttelse av dette !!  
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Tenkt start på ”nye” prosjekter er allerede i utgangen av 2015, vi trenger en solid 
frivilligbase når våre arrangementer starter allerede i 2018 (høsten 2018 åpner hall). 
Dette vil også kreve ressurser i årene som kommer frem mot arrangementene. 
 

Vedtak sak 15030 

Styret var godt fornøyd med arbeidet som gjøres på markedssiden og tar 
presentasjonen til etterretning. 

 
 
 

SAK 15031 Eventuelt 
 
FRAM 
Jenny ønsker en avklaring på sammensetningen av gruppa og ressursbruken av 
ansatte.  
Følgende prosjektgruppe for FRAM er oppnevnt tidligere: 
Leder:   Jenny-Marie Langåssve 
Medlem:  Inger Lise Gulseth Augdal 
Ansatte ressurs:  Inger Johanne Bakke 
 
Vedtak sak 15031 

Daglig leder disponerer ansatte resursen i de prosjekter som styret ønsker 
administrativ bistand, mens styret oppnevner hvem som skal sitte i prosjektgrupper/ 
utvalg som tillitsvalgte. 

 
 
 

SAK 15032 Evaluering 
Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem: 

 Håper at det er siste gangen vi opplever at FR vedtar å bruke midler som 
allerede er disponert av Regionstinget uten en «normal» saksbehandling 

 Mange utfordrende saker som ble løst med gode vedtak 

 Godt engasjement fra alle, stiller mange spørsmål 

 Bør ha en felles mal på rapporteringen fra områdene 

 Rollen til styret, arbeidsutvalget og administrasjonen kan være mer effektiv 

 Flott møte, lettere å være fra Nord. Gro er dyktig til å provosere 

 Godt tilrettelagt møte fra administrasjonen 

 Når vi først har et styre må de få si noe. Gro var veldig bra 

 Første gangen med det nye styret, godt å få kontakt med nye styremedlemmer. 
Møte har vært en positiv opplevelse, ønsker mer engasjement av hele styret 

 Inspirerende innlegg som skaper noen tanker 

 Konkretiser hvis noe ikke er som det skal være 

 Imponert over administrasjonens arbeidskapasitet 

 Gro hadde en fin gjennomgang som gir et bedre bilde av Gi gass prosjektet 

 Ove har gjort en god jobb 

 Alle må delta på hele møte 
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Neste møter 
Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/15 holdes i Sandefjord torsdag 7. mai 2015. 
Regionstyremøte nr. 2/15 holdes på Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim 12 - 13. juni 
2015. 
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            Mariann Berg, Leder                        Tore Aalberg, Nestleder                Jenny Marie Langåssve, Styremedlem 
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     Geir Roger Flatøy, Styremedlem              Jarl Martin Møller, Styremedlem                  Monica Ibsen, Styremedlem 
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     Randi Rasmussen, Styremedlem                Einar S. Lysnes, Styremedlem               Anita H. Pedersen, Styremedlem 
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    Ingrid Kristiansen, 1. Varamedlem            Kim Hugo Eggen, 2. Varamedlem             Arild Stav, Ansatterepresentant            


