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PROTOKOLL  
Regionstyremøte nr. 4/19 

 
 
Regionstyremøte nr. 4/19 torsdag 19. september 2019 kl. 12:30-17:00 i Trondheim 
Spektrum. 
  

 
Regionstyret:    Øyvind Togstad  Regionleder 

Inger Lise G. Augdal  Nestleder 
Thor Egil Five   Styremedlem 

  Mona Kvivesen  Styremedlem 
Vedrana Terzic  Styremedlem 
Nina Tranås   Styremedlem 
Geir Nicolaysen  Ansattrepresentant 
 

Forfall:   Einar Sparboe Lysnes  Styremedlem 
 

Gjester:  Jarl Martin Møller  NHF/FS 
   Per Olav Hopsø  Leder Euro 2020 LOC Trondheim 
 

Fra administrasjon: Svein Olav Øie   Daglig leder 
   Ove Grubba   Prosjektleder Euro 2020 (sak 19053) 
 

 
Saksliste: 
Sak 19052     Innkalling og protokollgjennomgang 
Sak 19053  Euro 2020  
Sak 19054  Halvårsregnskap 2019  
Sak 19055  Nytt fra NHF/FS  
Sak 19056  Daglig leders rapport  
Sak 19057  Lokalisering av fremtidige kontorlokaler for regionen 
Sak 19058  Status påmeldinger 2019/20 
Sak 19059  Evaluering av Håndballforumene 
Sak 19060  Strategi/Handlingsplan  
Sak 19061  Tema: Spill og trening 
 

 
 
SAK 19052 Innkalling og protokollgjennomgang 

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom 
RS-protokoll nr. 03/19 og AU-protokollene nr. 4-5/19. 

 
Vedtak sak 19052 
Innkalling og dagsorden som ble utsendt 5/9 godkjennes. RS-protokoll nr. 
03/19 og AU-protokollene nr. 4-5/19 godkjent og underskrevet på møte. 

 
SAK 19053 Euro 2020 

Leder i LOC Trondheim Per Olav Hopsø og prosjektleder Ove Grubba ga en 
status på arbeidet med Euro 2020 mesterskapene.  
Det ble informert om følgende: 
• Videotrail som er laget ble vist 



 

Side 2 
 

• Trekking og endelig kampprogram ble gjennomgått 
• Status på billettsalget 
• Seminarer og og Youth Camp 
• Fanzone 
• Testarrangement 2. november med Byåsen-Molde og Kolstad-Drammen 
 

Vedtak sak 19053 
Orienteringene tatt til etterretning. 

 
 
 
SAK 19054 Halvårsregnskap 2019 

Daglig leder gikk igjennom Halvårsregnskapet 2019 og regionens 
fondsplassering. 

Resultat 
Resultatet gir et overskudd på kr 1 318 430,- mot budsjett kr 56 138,- 
Positivt avvik er 1 262 292,- bedre enn budsjettert. 
 
Inntekter/Utgifter 
Inntektene er kr 12 097 442,- mot budsjett kr 11 165 000,- 
Økte inntekter i forhold til budsjettet kr 932 442,- 
 
Kostnadene er kr 10 785 328,- mot budsjett kr 11 108 862,- 
Reduserte kostnader i forhold til budsjett kr 323 534,- 
 

Vedtak sak 19054 
Halvårsregnskapet for 2019 tatt til etterretning. 

 
 
 
SAK 19055   Nytt fra NHF/FS 
 Jarl Martin Møller ga en orientering om saker som FS jobber med for   
 tiden: 

• Reglementer 
• Oppnevninger 
• Halvårsregnskap 
• Ny profil 
• Ledermøte i oktober 
• Strategiplanen 
• Euro 2020 
 

Vedtak sak 19055 
Orienteringen tatt til etterretning. 

 
 
 
SAK 19056 Daglig leders rapport 

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste regionstyremøte. 
• Endringer i administrasjonen og i soneteamene 
• Planlagte moduler for trener- og dommerutdanning 
• Arrangementer 
• Landsturneringen HU  
• Anlegg 
• Nye sponsoravtaler for norsk håndball 



 

Side 3 
 

 
 Vedtak sak 19056 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 19057 Lokalisering av fremtidige kontorlokaler for regionen 

Trøndelag Idrettskrets har gjort et utspill mot Trondheim Spektrum for å få 
tilbud på leieavtale, slik at Idrettens Hus kunne flytte tilbake til anlegget. TIK fikk 
oversendt et prisestimat, dette var langt over hva TIK fant forsvarlig å gå videre 
med. TIK fant det ikke forsvarlig å ta den risiko det er å si opp dagens avtale og 
samtidig ikke få noen avklaringer før tidligst mars 2020. Dagens huseier 
aksepterer heller ikke å sitte med uavklart leieforhold frem til mars 2020 
ettersom vår oppsigelsestid her er 1.7.20. 
 
Huseier og TIK ble enige om å forlenge leieavtalen med 2 år til 1/7 2022, og 
TIK har fått utsatt fristen fra 1.7.19 til 20.9.19 til å avklare hele kontrakten. Dette 
betyr at vi i NHF Region Nord må bestemme oss innen 20.9.19 om vi ønsker å 
si opp avtalen fra 1.7.2020 eller om vi skal være sammen med de andre på 
Idrettens Hus på Tunga i 2 år til. 
 
Arbeidsutvalget mener det er meget viktig strategisk at vi er tilstede i hallen slik 
at vi kan være med å utvikle anlegget. Trondheim Spektrum vil være et meget 
viktig anlegg for regionen i fremtiden for breddearrangementer, nasjonale- og 
internasjonale turneringer/mesterskap. Vi må derfor bestemme oss innen 20/9 
om vi skal «ta sjansen» på å si opp nåværende avtale med TIK, slik at vi 
eventuelt kan flytte til Trondheim Spektrum sommeren 2020. Det vil være en 
forutsetning at leiekostnadene holdes på et fornuftig nivå, noe vi bør klare med 
å ha tilpassede lokaler som vil være færre m2. 

 
Regionleder og daglig leder fikk i oppdrag av AU å sjekke ut med Trondheim 
Spektrum om mulighetene til at vi kan leie kontorlokaler fra sommeren 2020, 
slik at vi kan si opp nåværende avtale innen 20/9 og føle oss rimelig trygge på 
at vi kan flytte til Trondheim Spektrum. Dette er sjekket ut med ledelsen i 
Trondheim Spektrum og det er muligheter for at dette vil la seg gjøre, men det 
vil ikke bli bestemt før i mars 2020. Hallen vil ha med seg erfaringen fra første 
driftsår før de bestemmer seg for hvordan de skal bruke de aktuelle lokalene.  
 
Daglig leder har holdt tillitsvalgt for de ansatte informert om fremdriften i å 
eventuelt flytte tilbake til Trondheim Spektrum. 

 
 

Vedtak sak 19057 
Regionen sier opp dagens leieavtale med Trøndelag Idrettskrets og inngår 
forhandlinger med Trondheim Spektrum når de er klare til å forhandle om en 
leieavtale for nye kontorlokaler til NHF Region Nord. Dette må skje senest i 
mars 2020, slik at eventuell flytting kan være gjennomført før 1. juli 2020. 

 
 
 
SAK 19058 Status påmelding til sesongen 2019/20  

Daglig leder gikk igjennom påmeldingene for sesongen 2019/20 sone- og 
klassevis. Denne viser at det er en økning av antall spillende lag i 15 av 17 



 

Side 4 
 

soner, klassevis så er det en fin utvikling i gutteklassene. I de yngste klassene 
som J/G 10 år og mini er det for første gang en liten nedgang. 
 
Vedtak sak 19058 
Orientering tatt til etterretning. 

 
 
 
SAK 19059 Evaluering av Håndballforumene 

Leder og daglig leder gikk igjennom evalueringene av Håndballforumene som 
er gjennomført i Tromsø, Molde og Stjørdal i høst. 
 
Her er deltagelsen på forumene i perioden 2015-2019: 
 

 
 
Knapt 50% av alle klubber deltar på Håndballforum. Meget bra deltakelse fra 
enkeltklubber og fra enkelte soner, Vest-Finnmark, Troms, Innherred og Fosen. 
Svak oppslutning fra klubbene i sone Trondheim. 
Svak oppslutning i Molde og Tromsø, spesielt fra klubbene fra sonene  
                                           

I evalueringen fra deltagerne ble det gitt terningkast 5,0-5,3 (max 6) som er 
meget bra , dette tyder på at deltagerne var godt fornøyd med programmene. 
Minglingstid i programmet viktig når det hele foregår over én  
 
 
dag. Begeistringspriser en kjempesuksess på Hell – kritikk i evalueringen for at 
dette ikke ble gjennomført i Tromsø.  
 

Regionstyret ønsker at vi i 2020 skal benytte muligheten for at alle klubbene 
skal kunne få oppleve Euro 2020 for kvinner som vi arrangerer i Trondheim 
Spektrum. Det vil derfor bli avholdt ett Håndballforum i Trondheim 5 – 6. 
desember 2020. Her vil det bli benyttet reisefordeling og en deltakeravgift på kr 
2000,-. 

 

Vedtak sak 19059 
Evalueringen tatt til etterretning og det vil bli arrangert ett Håndballforum i 
Trondheim under Euro for kvinner i Trondheim 5. – 6. desember 2020. 
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SAK 19060 Strategi/Handlingsplan 

Strategiplanen som ble vedtatt på Håndballtinget i mai 2019 var utsendt i 
forkant av møte og regionleder gikk igjennom denne, samt tingvedtakene som 
skal følges opp. 
 

Vedtak sak 19060 
Gjennomgangen tas til etterretning. Styret vil på sitt møte i november oppnevne 
en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til ny handlingsplan som skal 
legges frem på Regiontinget i 2020. 

 
 
 
SAK 19061 Tema. Spill og trening 

Fagansvarlig Geir Nicolaysen hadde en gjennomgang av status på seksjonens 
oppgaver som: 
• Spillerutviklingsplan 2019/20 
• Trenerskolen 
• Regionale spillerutviklere og regionalt landslagsmiljø 
• Fokusområder fremover på dommersiden 
• Engasjerte dommerkoordinatorer 
• Dommeroppsettsmedarbeidere 

 

Vedtak sak 19061 
Gjennomgangen tatt til etterretning. 

 
 
Etter møte fikk styret en omvisning i Trondheim Spektrum av arrangementssjef Roger Stokke 
og anlegget fremstår helt fantastisk og det skal bli fint å få tatt nyhallen i bruk.   
 
Neste møter 
AU-møte nr. 6/19 holdes på Regionskontoret i Trondheim 23. oktober 2019.  
Regionstyremøte nr. 5/19 holdes 15. november 2019 i Trondheim Spektrum (styret har 
bestemt at styremøtene som er i Trondheim/Stjørdal skal avholdes i Trondheim Spektrum).  
 
 


