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Protokoll fra AU-møte nr. 2/21 Region Nord 

 

Protokoll 
AU-møte nr. 2/21 tirdag 26. januar 2021 kl 14:00 på Regionskontoret 

 
 
Arbeidsutvalget:  Øyvind Togstad   

Inger Lise G. Augdal     
Thor Egil Five  

   

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder 
   Kristian Valstad, seksjonsleder Klubbservice (Sak 21009) 
 
 
Saksliste: 
Sak 21006 Daglig leders rapport 
Sak 21007 Orientering fra Forbundsrådsmøte 12/1 2021 
Sak 21008 Oppfølging av vedtak på Regionstinget 2020 
Sak 21009 Kampavviklingen i regionen våren 2021 
Sak 21010 Forslag til saksliste til styremøte 11-12/02 20211 
 

 
SAK 21006 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 
• Reskontroliste, Fondsplassering og Krisepakke 3 og 4 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 

SAK 21007 Orientering fra Forbundsrådsmøte 
Regionleder ga en oppdateringer fra Forbundsrådet som ble avholdt 12/1 
på Teams, hvor temaene var hvordan påvirke idrettskretsene og 
kommuner til å åpne for aktivitet til barn og unge. Det andre temaet var 
effektivisering av norsk håndball som er en oppfølging av tingvedtaket fra 
2019. Forbundstyret lager et utkast til mandat for en arbeidsgruppe som 
vil bli nedsatt. Region Nord bidrar gjerne i arbeidsgruppen. 
 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 



 

Side 2 
 

 
SAK 21008 Oppfølging av vedtak på Regionstinget 2020 

På Regionstinget i juni 2020 ble følgende oppdrag gitt til det nye 
Regionstyret: «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.»  
 

Regionleder har vært i kontakt med ledelsen i Trøndelag Idrettskrets, og 
bedt om at de bidrar slik at Regionstingets vedtak blir fulgt opp.  

Trøndelag Idrettskrets har gitt tilbakemelding om at saken løftes videre til 
NIF og blir behandlet ifbm «IK2030» 

   Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning.  

 

SAK 21009 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:  
•  Kampaktivitet som er gjennomført og aktivitet som ikke er avviklet 
•  Klubbservice vil foreslå for styret at sluttspillet i J/G 14 år og Nord 

                 Norsk mesterskap blir avlyst i 2021, da de vil prioritere å få spilt flest 
       mulig regionale kamper. 

•  Ikke kåre avdelingsvinnere 
•  Ikke publisere tabeller 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning og Kristian vil delta på styremøte i februar 

for å gi en oppdatering til Regionstyret. 
 

 
SAK 21010 Forslag til saksliste på styremøte 
  Regionstyremøte vil bli avholdt 11-12/2 2021 i Sandnessjøen. 

  Forslag til saksliste: 
•  Presentasjon av sonene Helgeland og Namdalen 
•  Protokoller og innkalling  
•  Daglig leders rapport 
•  Foreløpig regnskap 2020 og revidert budsjett for 2021 
•  Seriereglementet for sesongen 2021/22 
•  Rapportering fra ansvarsområdene i matrisen 
•  Mål- og Handlingsplan, rapportering 
•  Håndballforum 2021 
•  Tema: Klubbservice, NNM og sluttspill våren 2021 

 
  Vedtak: 

Foreslått saksliste vedtas 
 
Neste møter 
Regionstyremøte nr. 1/21 11-12/1 2021 holdes i Sandnessjøen iht RS-vedtatt årshjul. 
AU-møte nr. 3/21 holdes 9. mars 2021 på Regionskontoret, Trondheim. 


