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Protokoll fra AU-møte nr. 6/21 Region Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
AU-møte nr. 6/21 tirsdag 17. august 2021 kl 11:30 på Regionskontoret og 
Teams 
 
 

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

   

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder 
   Ove Grubba seksjonsleder (sak 21058) 
   Kristian Valstad, seksjonsleder (sak 21059) 
 
 

Saksliste: 
Sak 21054 Daglig leders rapport 
Sak 21055 Regnskap Q2 
Sak 21056 Håndballforumene 
Sak 21057 Saksliste for Regionstyremøte 3/9 i Tromsø 
Sak 21058 Mesterskapsturer 
Sak 21059 Status påmeldinger av sp-lag og dommere 
 

 
SAK 21054 Daglig leders rapport 

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste 
styremøte. 
• Status i administrasjonen 
• Tiltakspakke (Krisepakke 4) er mottatt og informasjon er sendt 

klubbene om mindre kostnader for sesongen 2020/21 pga Covid  
• Markedsarbeidet og arrangementer 
• Spillerutviklingsaktiviteter 
• Prosjektene Kast ballen, avkast i klubb og barnehåndballseminar 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 

 
 



 

Side 2 
 

 

SAK 21055 Regnskap Q2 
Daglig leder gikk igjennom Regnskapet for Q2. Dette viser at vi har 
god kontroll og ligger godt an i forhold til vårt reviderte budsjett for 
2021 når vi nå har mottatt det vi søkte på i Krisepakke 4 
(Tiltakspakke).  

 

  Vedtak: 
  Gjennomgangen tas til etterretning og Q2-regnskapet legges frem 

på styremøter i september. 
 

 
 
SAK 21056 Håndballforumene 

Nestleder Inger Lise hadde en gjennomgang av programmene på 
Håndballforumene og status på deltagere/klubber som er påmeldt. 
Det må fortsatt være fult «trykk» fra sonelederne og 
administrasjonen på jobben med at flest mulig klubber deltar. 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 

 

SAK 21057 Forslag til saksliste for styremøte nr. 4/21 
  Regionstyremøte vil bli avholdt 2-3/9 2021 i Tromsø. 

  Forslag til saksliste: 
•  Presentasjon av sonene Øst Finnmark/Vest Finnmark/ Troms 
•  Daglig leders rapport 
•  Regnskap Q2 2021 
•  Rapportering fra ansvarsområdene i ansvarsmatrisen 
•  Mål- og Handlingsplan, rapportering 
•  Håndballforumene 2021 
•  Status påmeldinger for sesongen 2021/22 
•  Tema: Dommersatsningen i region Nord 

 

  Vedtak: 
  Foreslått saksliste vedtas. 

 

SAK 21058 Mesterskapsturer til Euro 2022 i Slovakia/Ungarn 
Seksjonsleder Ove Grubba presenterte forslag til gjennomføringen 
av mesterskapsturer for Regionstyret, sonelederne, LOC Euro 2020, 
samarbeidspartnere og ansatte.  

    

  Vedtak: 
Forslaget til gjennomføring vedtas innenfor den skisserte 
økonomiske ramme. 



 

Side 3 
 

 

SAK 21059 Status påmeldinger av sp-lag og dommere 
Seksjonsleder Kristian Valstad ga en status på sp-lag påmeldingene 
for sesongen 2021/22. Det vil være meget interessant på hva som 
skjer innen 31/8 på hvor mange lag som trekkes eller kommer i 
tillegg, pr dato har vi et godt utgangspunkt i forhold til samme tid i 
fjor. 
 

Det er meget bekymringsfult at mange dommere har «forsvunnet» 
under Covid 19, det må gjøres en ekstra innsats fra klubbene på å 
motivere disse dommerne til å forsette. Hvis vi ikke klarer å få med 
flere dommere vil det bli meget utfordrende å få avviklet kamper 
med kvalifiserte dommere.    

    

  Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning og dommermangelen tas opp på   
alle sonemøtene og Håndballforumene. 

 
 
 
Neste møter 
Regionstyremøte nr. 4/21 avholdes 2-3/9 2021 i Tromsø. 
AU-møte nr. 7/21 avholdes 21. september 2021 på Regionskontoret, Trondheim. 
 


