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Protokoll fra AU-møte nr. 4/20 Region Nord 

 
 
 

Protokoll 
AU-møte nr. 4/20 tirdag 28. september 2020 kl 13:00 på Regionskontoret, Trondheim 

 
 

Arbeidsutvalget:   Øyvind Togstad   
Inger Lise G. Augdal     
Thor Egil Five  
   

Fra administrasjon:  Svein Olav Øie, daglig leder 
    Kristian Valstad, seksjonsleder Klubbservice (sak 20065) 
    Ove Grubba, prosjektleder Euro 2020 (sak 20066) 
 
 
 

Saksliste: 
Sak 20060 Daglig leders rapport 
Sak 20061 Oppnevninger/valg 

• Ny soneleder i Gauldal 
• 2 Soneledere til programkomiteen for Håndballforum 

Sak 20062 Oppfølging av tingsaker 
Sak 20063 Lisensfond 
Sak 20064 Evaluering/oppdatering fra Forbundsråds- og ledermøte 
Sak 20065 Utfordringer med kampaktiviteten – Covid 192020 
Sak 20066 Status Euro 2020 
Sak 20067 Forslag til saksliste til styremøte 9/10 i Lofoten 
 

 

SAK 20060  Daglig leders rapport 
 Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte. 
• Status i administrasjonen 
• Status Covid 19 
• Økonomiske konsekvenser ved redusert regional kampaktiviteter 
• Status påmeldte lag (mange trekninger) 
• Status lisensierte spillere 
• Status på satningsområdene, ut i klubb, anlegg og nasjonal 

elitehåndball 
• Organisasjonsutvikling, hvordan være effektiv og godt organisert 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 



 

Side 2 
 

 

SAK 20061  Oppnevninger/Valg 
Soneleder Gauldal 
Erika Langland Gråbak ble valgt som ny soneleder I Gauldal på sonemøte 
17/9. 
 

Programkomiteen Håndballforum 
Nina og Frode foreslår sonelederne Siri Sandø og Randi Rasmussen som 
medlemmer av programkomiteen. 
 

  Vedtak: 
  Valg og oppnevninger tas til etterretning. 
 

SAK 20062  Oppfølging av tingsaker 
  Regionleder ga en oppdatering på sak fra Regiontinget som skal følges 

opp av styret: 
«Region Nord ønsker at Regionstyret skal ha ansvar for ansettelse og 
avsettelse av daglig leder. Regionstinget ber Regionstyret sørge for at 
saken løftes opp til NIF for en politisk og juridisk avklaring.»  
 

  Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning. 

 

SAK 20063  Lisensfond 
Forbundsstyret og Nasjonal ledergruppe har laget et forslag til et 
lisensfond som skal tilgodese de av våre medlemmer som har utfordringer 
med å få løst lisens. Regionleder orienterte om at ved søknadsfristens 
utløp 25/9 2020 var det kommet inn 150 søknader.   

   Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning.. 

 

SAK 20064  Evaluering/oppdatering fra Forbundsråds- og ledermøte 
Regionleder ga en oppdatering fra Forbundsrådsmøte som ble 
gjennomført på Teams. På ledermøte deltok hele Regionstyret. 

   Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

 

SAK 20065  Utfordringer med kampaktiviteten – Covid 19 
Med bakgrunn i den usikre situasjonen med Covid 19, har vi mange 
utfordringer rundt de forskjellige scenarier som vi kan møte.  



 

Side 3 
 

 

Seksjonsleder Kristian Valstad ga AU en oppdatering på hvordan region 
Nord bør organisere kampaktiviteten på en best mulig måte gjennom 
perioden med Covid 19. 

   Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

 

SAK 20066  Status Euro 2020 
Prosjektleder Ove Grubba var invitert for å gi en status på arbeidet med 
kvinne Euro i desember etter at vi fikk ansvaret for hele den norske delen 
av mesterskapet. Det er stor møteaktivitet og regionen har sammen med 
LOC, Trondheim Kommune, Trøndelag Fylke og Trondheim Spektrum lagt 
det godt tilrette for at mesterskapet kan gjennomføres i Trondheim på en 
god måte. 

   Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

 

SAK 20067  Forslag til saksliste på styremøte 
  Regionstyremøte vil bli avholdt 9/9 2020. 

  Forslag til saksliste: 
•  Suksesser og utfordringer i sonene Lofoten, Hålogaland og Salten  
•  Forventninger til hverandre og arbeidsform i styrearbeidet 
•  Arbeidsmatrisen for styret – rapportering 
•  Organisasjons normer 2020-2023 
•  Protokoller 
•  Daglig leders rapport 
•  Q3-regnskap 2020 
•  Styrets rullerende årshjul 
•  Anleggsprosjektet 
•  Håndballforum 
•  Oppnevning av Ungdomsråd, kandidater 
•  Status Euro 2020, LOC leder deltar på Teams 
•  Tema: Spill og trening 

 
  Vedtak: 
  Foreslått saksliste vedtas. 
 

 
Neste møter 
Regionstyremøte nr. 9/20 holdes 9. oktober 2020 i Svolvær. 
AU-møte nr. 5/20 holdes 3. november 2020 på Regionskontoret, Trondheim. 


