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Protokoll fra AU-møte nr. 2/22 Region Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
AU-møte nr. 2/22 fredag 1. april 2022 kl 13:00 på Scandic Hell, Stjørdal 
 
 

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

   

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder 
 
 

 
Saksliste: 
Sak 22028 Daglig leders rapport 
Sak 22029 VM for kvinner 2023 
Sak 22030 Innkomne forslag til Håndballtinget 2022 
Sak 22031 Klubbmøter, saker til Håndballtinget 
Sak 22032 Orientering fra FR-møte vedr. 2. divisjon 
Sak 22033 Forslag til saksliste for Regionstyremøte nr. 3/22 
 
 

 
SAK 22028 Daglig leders rapport 
  Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden siste 

RS-møte. 

  Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning.  

 
 
SAK 22029 VM for kvinner 2023 

Formannskapet i Trondheim Kommune har godkjent avtalen med 
NHF om å være arrangør by for en hovedrunde med Norge og 2 
kvartfinaler. Daglig leder ga en status på ønsket fremdrift av 
organiseringen av mesterskapet. 
 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 
 



 

Side 2 
 

 

SAK 22030 Innkomne forslag til Håndballtinget 2022 
  

Til Håndballtinget 2022 har det kommet inn 5 lovforslag og 5 andre forslag 
som regionleder gjennomgikk i møtet.  

    

   Vedtak: 
 Gjennomgangen tas til etterretning. 
 

 

SAK 22031 Klubbmøter, saker til Håndballtinget 
NHF har bedt om at Forbundsstyret får muligheten til å presentere 
tingsaker for våre klubber. Det vil bli arrangert 3 teamsmøter (Møre, 
Midt og Nord) 19. og 20. april.  

    

  Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

SAK 22032 Orientering fra Forbundsrådsmøte vedr. 2. divisjon (28/3) 
Styreleder i NHF region nord ba om at det ble innkalt til 
ekstraordinært forbundsråd der denne saken ble satt på dagsorden. 
Dette etter diskusjonene som framkom i siste RS-møte og etter alle 
henvendelsene fra klubber om situasjonen. 
RS-leder ba derfor om status i saken, hva er synet til de andre 
regionene, hvor står klubbene, hvor står NHF etc.  
RS-lederne bør etter RN`s syn være godt orientert om slike saker 
og være delaktig i slike prosesser siden situasjonen på mange 
måter kan handle om eksistensen til klubber.  

Regionleder ga en orientering fra møtet i Forbundsrådet. 
 

  Vedtak: 
   Orienteringen tas til etterretning. 

 

SAK 22033 Forslag til saksliste til styremøte nr. 3/22 
  Regionstyremøte vil bli avholdt 7/4 2022 på Stjørdal. 

  Forslag til saksliste: 
•  Daglig leders rapport 
•  Regnskap Q1 2022, fondsplassering 
•  Håndballtinget 2022, gjennomgang av tingboken og strategiplan  
•  Rapportering fra ansvarsområdene i ansvarsmatrisen 
•  Mål- og Handlingsplan, rapportering 
•  Møteplan 2022/23 
•  Orientering fra Forbundsrådsmøte vedr. 2. divisjon 

 
   Vedtak: 

  Sakslisten vedtas. 



 

Side 3 
 

 

Neste møter 
Regionstyremøte nr. 3/22 avholdes 6-7/4 2022 på Stjørdal.  
AU-møte nr. 3/22 avholdes 14/6 2022 på Regionskontoret, Trondheim. 


