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Protokoll fra AU-møte nr. 3/22 Region Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 

AU-møte nr. 3/22 tirsdag 14. juni 2022 kl 14:15 på regionskontoret, 
Trondheim 
 
 

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

   

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder 
   Kristian Valstad, seksjonsleder (sak 22049/50/52) 
   Inger Bakke, seksjonsleder (sak 22051/53) 
 

 
Saksliste: 
Sak 22047 Daglig leders rapport 
Sak 22048 Etter Håndballtinget, refleksjoner 
Sak 22049 Håndballforum 2022 
Sak 22050 Status på Terminlistearbeidet 
Sak 22051 Fastsettelse av dommergodtgjøring for regionen 
Sak 22052 Håndtering av dispensasjonssøknader (11-årsklassen…) 
Sak 22053 Kostnadsøkninger, konsekvenser for aktiviteten? 
Sak 22054 Nasjonale arrangementer sesongen 2022/23 
 

 
SAK 22047 Daglig leders rapport 
  Daglig leder ga en rapport på hva som har skjedd siden siste RS-

møte. 
•   Administrasjon: 

o Info fra NL-møte som regionen organiserte i Lofoten. 
o Lønnsoppgjøret for 2022. 
o Idrettsregistreringen, regionen har hatt en nedgang på 

antall medlemmer med 931 (3,7% i forhold til før 
pandemien). 

o Ida Haugstad Stake (26 år) ansatt som ny 
dommermedarbeider og hun begynner hos oss 8/8. 

o My Game, våre haller som har fått installert kameraer 
o Rekontroliste for våre klubber pr 14/6 
o Status på regionens fondsplassering 
o Det vil bli gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige 

ansatte i september/oktober. Styreleder tar initativ til 
medarbeidersamtale med daglig leder. 



 

Side 2 
 

• Spill og trening: 
o 8 klubber som skal arrangere Rema 1000 Håndballskoler 
o Utdanningsfordeling første halvår 2022 vil bli utsendt i uke 

26 
o Regional samling gjennomført i Tromsø med over 100 

utøvere 
o Talentsamling på Orkanger med 175 utøvere født 2007 
o Bylag  
o Kast Ballen 

§ 169 skoler er påmeldte – 70 tidligere deltakere og 
99 «nye skoler» 

§ 49 klubber er koblet med skolene 
§ Bodø HK arrangerer Kast Ballen dagen 

o Beach landslagssamling på Blindheim 30. april 
o Dommerpåmelding sesongen 22/23 

§ Påmeldte 1712, 978 dommere har akseptert 
påmeldingen 

• SoMe: 
o Rema 1000 Håndballskole 
o Påmelding Åpningscup 2022 
o Håndballforum 2022 
o Årshjul 2022/23 
o Facebook 
o Instagram 

 
  Vedtak sak: 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
SAK 22048 Etter Håndballtinget, refleksjoner 

AU gjorde seg noen refleksjoner etter Håndballtinget i Sandefjord 
på følgende punkter: 
 

• Tingdelegatene fra region Nord 
• Forberedelser og strategi 
• Praktisk organisering 
• Engasjement på tinget 
• «Våre forslag» 
• Økonomi 
• Valg 
• Hva var meget bra og som bør videreføres på neste? 
• Hva bør endres til neste ting? 

 
  Vedtak: 
  Refleksjonene tas til etterretning. 
 



 

Side 3 
 

 
SAK 22049 Håndballforum 2022 

Seksjonsleder Kristian Valstad hadde en gjennomgang av 
Håndballforumet som arrangers på Scandic Lerkendal, Trondheim 
27. august.  
• Program 
• Revidert budsjett for forumet ble presentert 
• Arrangementskomiteen 
• Status påmelding pr 14/6 er 136 klubbrepsentanter, soneledere 

og klubbrådgivere følger tett opp klubbene som ikke har meldt 
på deltagere frem mot fristen 1/7. Målsetingen er 200 
klubbrepresentanter. 

• Fremdriftsplanen ble gjennomgått. 
    

   Vedtak: 
 Gjennomgangen tas til etterretning. 
 

 
 
SAK 22050 Status på Terminlistearbeidet 

Seksjonsleder Kristian Valstad hadde en gjennomgang av status på 
Terminlistearbeidet som ligger foran fremdriftsplanen. Endelig 
avdelingsoppsett ble publisert 25/5 (9 dager før planen) og disse er 
gjennomgått av klubbrådgiverne på sonemøter i mai.  
Forslag til terminlister vil bli publisert 1. juli.  

    
  Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
 
SAK 22051 Fastsettelse av dommergodtgjøring for regionen 

Seksjonsleder Inger Bakke hadde en gjennomgang av 
dommergodtgjøringen de siste årene og sett på hva andre idretter 
gir i dommergodtgjøring. Håndballtinget slo fast at det er regionene 
som bestemmer sine egne dommergodtgjøringen. Administrasjonen 
presenterte for AU et konkret forslag som vil bli oppdatert etter 
diskusjonen på møte og presentert/vedtatt av styret (sonelederne) i 
augustmøte.  
 

  Vedtak: 
Forslag til dommergodtgjøringer for sesongen 2022/23 vil bli 
fremlagt til styremøte i august. 

 
 
 
 
 



 

Side 4 
 

 
SAK 22052 Håndtering av dispensasjonssøknader (11-årsklassen…) 

Seksjonsleder Kristian Valstad hadde en gjennomgang av hvordan 
dispensasjonsaker kan behandles sesongen 2022/23: 
 

§    Alle lag som har behov for J/G 10 års spillere på et J/G12 års 
lag, må sende søknad til administrasjonen i NHF RN via 
regionens nettside. 

§    Søknaden oversendes soneleder for behandling. 
§    Søknader som omhandler lag som spiller over flere soner, 

koordineres av administrasjonen i dialog med soneledere i de 
berørte soner. 

• Søknader som mangler konsensus etter involvering av 
soneledere, avgjøres av administrasjonen. 

§    Svar på søknadene sendes tilbake til aktuell klubb, fra 
Administrasjonen i NHF RN (ved evt. anker på avslag, 
behandles disse av Administrasjonen i NHF RN) 

§    Vi ber også om at det i søknadene nevnes om det tilbys spill i 11. 
årsklassen i sonen 
 

   Vedtak: 
 Forslaget til dispensasjoner for sesongen 2022/23 vil bli fremlagt/ 
vedtatt på styremøte i august. 

 
SAK 22053 Kostnadsøkninger, konsekvenser for aktiviteten? 

Seksjonsleder Inger Bakke hadde en gjennomgang av utfordringene 
vi har med den store kostnadsøkningen (spesielt fly/hotell) vi står 
midt oppe i for å kunne gjennomføre planlagte utviklingsaktiviteter. 
Administrasjonen ønsker en politisk forankring på at følgende tiltak 
kan være aktuelle for å holde utgiftsbudsjettet i 2022: 
• Organisering og antall lokale samlinger. 
• Gjennomføre utfordrersamling flere områder (Møre har nå deltatt 

i Trondheim denne sesongen). 
• Erstatte samlinger med inspirasjonssamlinger i distriktet. 
• Kolstad samarbeid –  felles hall og trenerressurser. (fysisk og 

målvakt). 
• Mer spisset uttak. 
• Komme med uttak tidligere, særlig de tilreisende. 
• Innføre egenandel på hver samling. 
• Begrense reisetilskudd opptil 3000,- 
• Redusere lønn til spillerutviklerne, færre oppgaver. 
• Vertsfamilier istedenfor hotell på samlinger. 

 
  Vedtak: 

AU gir sin tilslutning til at tiltak må gjennomføres slik at 
utgiftsbudsjettet overholdes på utviklingsaktivitetene. 
 



 

Side 5 
 

 
SAK 22051 Nasjonale arrangementer sesongen 2022/23 

Daglig leder gikk igjennom nasjonale arrangementer som kan være 
aktuelle i region Nord sesongen 2022/23: 
 

• Gjensidige Cup med Håndballgutta – samling i Trondheim 2. – 8. 
januar 2023 (prøve VM). 6 kamper – deltakernasjoner Norge – 
Portugal – Nederland – Egypt 

• EM-kvalifiseringskamp for Håndballgutta mot Serbia i 11-12. 
mars 2023. 

• Håndballjentene har treningssamling med kamper mot Sverige 
Skjærtorsdag og Påskeaften 2023 

• Håndballjentene har treningssamling 17-21. juli og kamp mot 
Frankrike 22. juli 

 
  Vedtak: 

Administrasjonen vil jobbe med aktuelle haller/klubber slik at disse 
arrangementene vil bli gjennomført i regionen. 

 

Neste møter 
Regionstyremøte nr. 5/22 avholdes 26/8 2022 i Trondheim.  
AU-møte nr. 4/22 avholdes 16/8 2022 på Regionskontoret, Trondheim. 


