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Protokoll fra AU-møte nr. 7/21 Region Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
AU-møte nr. 7/21 tirsdag 28. september 2021 kl 16:00 på Teams 
 
 

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

   

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder 
 
 

Saksliste: 
Sak 21069 Daglig leders rapport 
Sak 21070 Status fra OU-utvalget 
Sak 21071 Håndballforumene 
Sak 21072 Årshjul for Regionstyret 
Sak 21073 Saksliste for Regionstyremøte nr. 6/21 
Sak 21074 Aktuelle saker på Ledermøte i NHF 2-3/10  
Sak 21075 VM for kvinner 2023 
Sak 21076 Sak fra Regionstinget 2020 - Tilsetting/ avskjedigelse av DL 
 

 
SAK 21069 Daglig leders rapport 

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste 
styremøte. 
• Status i administrasjonen 
• Utlysninger av stillinger  
• Forlengelse av leiekontrakt for kontorlokaler i Idrettens Hus 
• Markedsarbeidet og arrangementer (Gjensidige Cup LMS) 
• Spillerutviklingsaktiviteter 
• Dommersituasjonen, strakstiltak 
• Prosjektene Kast ballen og barnehåndballseminar 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 

 
 



 

Side 2 
 

 

SAK 21070 Status fra OU-utvalget 
  Regionleder ga en status fra arbeidet i Organisasjonsutvalget (OU). 

Utvalget vil avgi en foreløpig rapport på ledermøte til helga, 
utvalgets innstilling vil foreligge 1/12 2021 og det forventes at 
endringer implementeres i 2022. 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 
 

 
SAK 21071 Håndballforumene 

Nestleder Inger Lise ga en orientering fra våre tre Håndballforum 
som er gjennomført. Det rapporeteres at forumene har været 
vellykket og at evalueringen av forumene vil bli gjort på styremøte 
5/11 2021. 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 

SAK 21072 Årshjul for Regionstyret 
Regionen skal arrangere Gjensidige Cup for herrelandslaget i 
perioden 4 – 7/11 i Trondheim Spektrum med deltagelse fra FRA, 
DEN og NED. Vi flytter derfor vårt planlagte styremøte i Ålesund 28-
29/10 til Trondheim 4-5/11. Vårt planlagte styremøte i Mo i Rana 2-
3/12 gjennomføres på Teams fredag 3/12. Det planlagte styremøte 
31/3-1/4 2022 flyttes fra Stjørdal til Ålesund.  

    
   Vedtak: 

 De foreslåtte endringer av Årshjulet for styret vedtas. 
 

 

SAK 21073 Forslag til saksliste for styremøte nr. 6/21 
  Regionstyremøte vil bli avholdt 4-5/11 2021 i Trondheim. 

  Forslag til saksliste: 
•  Daglig leders rapport 
•  Regnskap Q3 2021 
•  Rapportering fra ansvarsområdene i ansvarsmatrisen 
•  Mål- og Handlingsplan, rapportering 
•  Evaluering av Håndballforumene 2021 
•  Valgkomiteen NHF, vår representant i komiteen møter styret 
•  Tema: Spill og trening 
•  «Regionale lokomotiv» 

 

  Vedtak: 
  Foreslått saksliste vedtas. 



 

Side 3 
 

 

SAK 21074 Aktuelle saker på Ledermøte i NHF 2-3/10 
  Regionleder hadde en gjennomgang av aktuelle saker som skal 

behandles på ledermøte. 
 
  Vedtak: 
  Gjennomgangen tas til etterretning. 
 
 
SAK 21075 VM for kvinner 2021 
  Daglig leder ga en orientering om hvordan mesterskapet skal 

gjennomføres og hvilke forventninger Region Nord har til 
mesterskapet: 
•  Samarbeid mellom Danmark, Sverige og Norge 
•  7.-14. desember 
•  2 Innledende puljer, en med Norge i Stavanger  
•  5 kampdager i hovedrunde i Trondheim, hvorav 4 med Norge 
•  Kvartfinale med Norge 
•  Bygge opp LOC ut fra erfaringen vi skaffet oss i 2020 
•  Legge vekt på viktigheten av å gi kompetanse ut til klubb 
•  Sette interne og eksterne mål 
•  Rekruttere flest mulig frivillige fra eget område  
•  Utvikle og ta vare på kompetansen vi gav til håndballen i 2020, 
   LOC har fokus på utvikling og kompetansedeling 
•  Fokus på at LOC skal ha det hyggelig, utvikle hverandre 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
SAK 21076   Sak fra Regionstinget 2020 - Tilsetting/ avskjedigelse av DL 

Det vises til tidligere oppfølging av saken i RS og AU. Trøndelag 
Idrettskrets har nå bekreftet at saken er løftet inn i NIF-systemet 
basert på støtte av fire uavhengig juridiske betraktninger. Saken 
behandles i forbindelse med prosjekt IK2023 som NIF 
gjennomfører. Videre oppfølging av saken ligger dermed hos NIF, 
og så fremt endelig resultat foreligger vil dette bli framlagt for 
Regionstinget i Region Nord i 2023. 

 
 
 
Neste møter 
Regionstyremøte nr. 5/21 avholdes 4-5/11 2021 i Trondheim. 
AU-møte nr. 8/21 avholdes 23. november 2021 på Regionskontoret, Trondheim. 
 


