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Protokoll 
AU-møte nr. 3/21 onsdag 10. mars 2021 kl 15:00 på Regionskontoret 
 
 

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

   

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder 
   Kristian Valstad, seksjonsleder Klubbservice (Sak 21025) 
 

 
Saksliste: 
Sak 21022 Daglig leders rapport 
Sak 21023 Orientering fra Forbundsrådsmøte 
Sak 21024 Håndballforum 2021 
Sak 21025 Kampavviklingen i regionen sesongen 2020/21 
Sak 21026 Forslag til saksliste på styremøte 19/03 2021 
 
 

SAK 21022 Daglig leders rapport 
 Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte. 
• Status i administrasjonen 
• Status Covid 19 
• Status på satningsområdene, ut i klubb, anlegg og nasjonal elitehåndball 
• Arrangementer og samarbeidsavtaler 
• Dommerutviklingsprosjektet 
• Informasjons arbeidet på SOME 
• Reskontroliste, Fondsplassering og Krisepakke 3 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2 
 

 

 

SAK 21023 Orientering fra Forbundsrådsmøte 
Regionleder ga en oppdatering fra Forbundsrådsmøtet som ble avholdt 9/3-
2021 på Teams.  
Det var to saker som ble behandlet på FR-møtet;  
• Prinsipper som skal benyttes av regionene når sesongen skal 

evalueres økonomisk. 
• Effektivisering av norsk håndball som er en oppfølging av tingvedtaket 

fra 2019.  
Forbundstyret har utarbeidet et mandat og oppnevnt en arbeidsgruppe 
som vil gjennomføre et forprosjekt frem til Forbundsrådsmøte i juni 
2021.   
Arbeidsgruppen vil legge frem sin innstilling på Håndballtinget i 2022. 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning, RS-leder Øyvind Togstad er regionens 

representant i arbeidsgruppen. 
 
 
SAK 21024 Håndballforum 2021 

Det var planlagt Håndballforum i forbindelse med OL-kvalifisering 12.-14. 
mars 2021 i Trondheim. Dette ble ikke mulig da kvalifiseringen ble flyttet til 
Montenegro på grunn av Covid-restriksjoner.  
AU foreslår at vi arrangerer 3 håndballforumer høsten 2021;  
• Tromsø 18/9 
• Trondheim/Stjørdal 28/8  
• Molde 4/9.  

Til å utarbeide program for forumene foreslår AU følgende fra RS, sammen 
med ansvarlig for sonelederne (Nina) og tilhørende klubbrådgivere; 

• Tromsø; Marius 
• Trondheim/Stjørdal; Inger Lise 
• Molde; Frode.  

 
AU foreslår i tillegg å samle alle sonelederne på et sportslig arrangement i 
løpet av sesongen 2021/22. 

    
   Vedtak: 

Forslaget legges frem på RS-møte 19. mars 2021.  
 

 

  



 

Side 3 
 

 
 
SAK 21025 Kampavviklingen i regionen våren 2021 
  Seksjonsleder Kristian Valstad ga AU en status på gjennomføringen av vår 

kampaktivitet i den krevende tiden med Covid 19 restriksjoner:  
•  Gjennomgang av styrets vedtak i siste og konsekvenser med dagens 

       restriksjoner 
•  Oversikt over kamper som vi bli spilt med dagens restriksjoner 
•  Gjennomføring av Topphåndballen 
•  Regionens prioriteringer 
•  Status for de andre regionene 
•  Veien videre 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning og Kristian vil delta på styremøte 19. mars 

2021 for å gi en oppdatering til Regionstyret 
 
 

SAK 21026 Forslag til saksliste på styremøte 
  Regionstyremøte 19. mars 2021 var opprinnelig planlagt som et fysisk møte i 

Trondheim. På grunn av restriksjoner rundt Covid 19 vil møtet bli avholdt via 
Teams med møteramme kl. 09:00 - 13:00. 

  Forslag til saksliste: 
•  Daglig leders rapport 
•  Årsregnskap 2020 og revidert budsjett for 2021 
•  Rapportering fra ansvarsområdene i ansvarsmatrisen 
•  Mål- og Handlingsplan, rapportering 
•  Håndballforum 2021 
•  Kampavviklingen i regionen sesongen 2020/21 
•  Tema: Marked/Arrangement 

 

Det var i møtet planlagt en presentasjon av sonene (Fosen/Gauldal/Orkdal/ 
Nord Østerdal) og evaluering av Euro 2020.  
Disse sakene utsettes til Regionstyremøte nr. 3/21 som avholdes fysisk 27-
28/5 på Stjørdal. Her vil også sonene Innherred, Stjørdal og Trondheim bli 
invitert. 

 
  Vedtak: 

Foreslått saksliste vedtas. 
 
 
Neste møter 
AU-møte nr. 4/21 avholdes 27. april 2021 på Regionskontoret, Trondheim. 
Regionstyremøte nr. 3/21 avholdes 27-28/5 2021 på Stjørdal. 


