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Protokoll fra AU-møte nr. 1/21 Region Nord 

 
 

Protokoll 
AU-møte nr. 1/21 tirdag 5. januar 2021 kl 13:15 på Teams 

 
 
Arbeidsutvalget:  Øyvind Togstad   

Inger Lise G. Augdal     
Thor Egil Five  

   

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder 
   Kristian Valstad, seksjonsleder Klubbservice (Sak 21003-4) 
 
 
Saksliste: 
Sak 21001 Daglig leders rapport 
Sak 21002 Oppdatering fra Forbundsrådsmøter 
Sak 21003 Status på regionale kampaktiviteter 
Sak 21004 Seriereglementet sesongen 2021/22, oppstart av arbeidet 
Sak 21005 Forslag til saksliste til styremøte 11-12/02 2021/11 
 

 
SAK 21001 Daglig leders rapport 

 Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte. 
• Status i administrasjonen, ansatte og kontorlokaler 
• Status Covid 19 
• Status lisensierte spillere 
• Status på satningsområdene, ut i klubb, anlegg og nasjonal 

elitehåndball 
• Anleggsprosjektet, «verstinglistene» på kommuner som mangler 

spilleflater og kommuner med anleggsleie ble gjennomgått 
• Reskontroliste, Fondsplassering og Krisepakke 3 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 

SAK 21002 Oppdatering fra Forbundsrådsmøter 
Regionleder ga en oppdateringer fra Forbundsråd og informasjonsmøtene 
som har vært avholdt regelmessig i november og desember. 
 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 



 

Side 2 
 

 
 

SAK 21003 Status på regionale kampaktiviteter 
  Seksjonsleder Kristian Valstad var invitert til møte for å kunne gi en status 

på gjennomføringen av vår kampaktivitet i den krevende tiden med Covid 
19 restriksjoner: 

    I J/G 12 år og yngre kanselleres kampene når de ikke ble spilt 
I J/G 13 år og eldre ble 739 kamper fra 2020 utsatt, hvorav 394 i 
TrønderEnergi-Serien og 257 kamper i NordNorge-Serien. 
I perioden 4/1-18/1 blir 567 kamper utsatt på grunn av Regjeringens 
påbud om å ikke spille kamper og ha trening innendørs for håndball. 
 

Forslag fra klubbservice: 
Innstiller på at sluttspill/NNM avlyses, helger brukes til serieavvikling. 
Delte meninger om kansellering av avdelingsvinnere da smittesituasjonen 
er svært ulik. Avventer for å se utviklingen i kommunene før beslutning 
tas, og benytte sonemøtene i januar til å ta opp temaet «beramming av 
utsatte kamp. 

 
  Vedtak: 

 Endelig vedtak fattes av styret, orienteringen for øvrig tas til etterretning.  
 

 

SAK 21004 Seriereglementet for sesongen 2021/22 
Seksjonsleder Kristian Valstad presenterte hvordan arbeidet med 
Seriereglementet for sesongen 2021/22 vil bli gjennomført slik: 
Tema på sonemøtene i januar 
Frist for klubber å melde inn forslag til endring: 8/2 
Kristian legger frem forslag til ansvarlig i styret 9/2 
Seriereglement sendes styret mandag 9/2 
Seriereglementet vedtas i styremøte 12/2 
1. april åpnes det for påmelding til seriespillet 21/22 med frist 1. mai. 

   Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning.  

 
 

SAK 21005 Foreløpig forslag til saksliste på styremøte 
Regionstyremøte vil bli avholdt 11-12/2 2021 i Sandnessjøen hvis Covid 
situasjonen tillater fysisk møte.  

 

  Forslag til foreløpig saksliste: 
•  Presentasjon av sonene Helgeland og Namdalen 
•  Protokoller og innkalling  



 

Side 3 
 

 
 

•  Daglig leders rapport 
•  Foreløpig regnskap 2020 og revidert budsjett for 2021 
•  Seriereglementet for neste sesong – reglementer/gebyrsatser 
•  Rapportering fra ansvarsområdene i matrisen 
•  Mål- og Handlingsplan, rapportering 
•  Håndballforum 2021 
•  Tema: Klubbservice 

 

  Forslag til vedtak: 
  Foreslått saksliste vedtas på AU-møte 26/1. 
 

 
Neste møter 
Regionstyremøte nr. 1/21 holdes 11-12/1 2021 i Sandnessjøen. 
AU-møte nr. 2/21 holdes 26. januar 2021 på Regionskontoret, Trondheim. 


