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Protokoll fra AU-møte nr. 4/21 Region Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
AU-møte nr. 4/21 tirsdag 27. april 2021 kl 13:00 på Regionskontoret 
 
 

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

   

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder 
   Andreas Remøyholm, klubbrådgiver (sak 21035) 
 

 
Saksliste: 
Sak 21034 Daglig leders rapport 
Sak 21035 My Game, breddeplattform for norsk idrett 
Sak 21036 Orientering fra Forbundsrådsmøtene 
Sak 21037 Regnskap Q1 2021 
Sak 21038 Status påmeldinger og Idrettsregistreringen 
Sak 21039 Ekstraordinære tiltak – Tidenes Comebacksesong 
Sak 21040 Internasjonale mesterskap 2023-2028 i Trondheim 
Sak 21041 Forslag til saksliste til styremøte 27-28/05 2021 
 
 

SAK 21034 Daglig leders rapport 
 Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte. 
• Status i administrasjonen 
• Plan for terminlistearbeidet 2021/22 
• Kast Ballen prosjektet, status er 54 klubber og 176 skoler pr. 27/4 
• Status satsningsområdene; Ut i klubb, anlegg og nasjonal 

elitehåndball 
• Marked og Arrangementer  
• Dommerutviklingsprosjektet 
• Informasjons arbeidet på SOME 

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 



 

Side 2 
 

 

SAK 21035 My Game, breddeplattform for norsk idrett 
My Game er et nystartet selskap som har fått rettigheter til strømming av 
idrettsarrangementer som blant annet norsk håndball, ishockey, volleyball 
og basket de 10 neste årene. Selskapet er i forhandlinger om ytterligere 
rettigheter, herunder fotball. 

  Klubbrådgiver Andreas Remøyholm som er vårt medlem i den sentrale 
arbeidsgruppen, ga AU en gjennomgang av hva My Game kan bli for våre 
klubber og oss som region.  

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning og AU uttrykte at dette er et meget 

spennende prosjekt som vil kunne gi håndballen nye muligheter. 
 
 
 
SAK 21036 Orientering fra Forbundsrådsmøter 

Regionleder ga en oppdatering fra Forbundsrådsmøtene som er avholdt 
på Teams.  

 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

SAK 21037 Regnskap Q1 2021 
Daglig leder gikk igjennom Regnskapet for Q1. Dette viser at vi har god 
kontroll og ligger godt an i forhold til vårt reviderte budsjett for 2021. Det vil 
være viktig for vår økonomi at Krisepakke 4 (Tiltakspakke) blir innrettet 
mer lik Krisepakke 3.      

   Vedtak: 
Gjennomgangen tas til etterretning og Q1-regnskapet legges frem på 
styremøter i mai. 

 
 
SAK 21038 Status påmeldinger og Idrettsregistreringen 
  Daglig leder ga en statusen pr dato med påmeldinger til seriene og 

Idrettsregistreringen, fristen for påmelding og registrering er 1. mai.    

  Påmeldinger 
  Pr. 27/5 når 74 av 191 klubber har gjort sin påmelding, viser dette at 

påmeldingene ligger på samme nivå som sesongen 2020/21. 
 
  Idrettsregistreringen 
  Pr. 27/5 når 109 klubber har gjort sine registreringer, viser dette at disse 

klubbene har registrert 1071 færre medlemmer enn i fjor. 
 

  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning 



 

Side 3 
 

 
 
SAK 21039 Ekstraordinære tiltak – Tidenes Comebacksesong 
  Daglig leder gikk igjennom de ekstraordinære tiltakene vi gjør for å 

få flest mulig av våre medlemmer tilbake i aktivitet: 
•  Kast Ballen, viktigste tiltaket vårt for nyrekruttering etter Covid 19 
•  Terminliste for J/G 14 år og yngre fra og med 6/9 
•  Seriestart for 14 år og yngre flyttet september til oktober for å gi 

      plass til flere Pop Up-klubbturneringer 
•  Regionserie J/G 16 år: Felles seriespill (Bringmodell) i  

      hele regionen med reisestøtte. 
•  Heve statusen på regionens øverste seniornivå 3. divisjon 
•  Lokale klubbsamlinger, mer aktivitet for flere spillere og trenerne 
•  Videoproduksjon til hjelp i dommerarbeidet i klubb 
•  Utvikle og ta i bruk Klubbportal som vil gjøre hverdagen enklere 
  for klubbene 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning 

 
 
 

SAK 21040 Internasjonale mesterskap 2023-2028 i Trondheim 
  Regionleder ga en orientering om regionens arbeidet med å få være 

delarrangør for mesterskapene for VM kvinner 2023, VM menn 2025,  
Euro 2026 og 2028 for kvinner og menn (Norge søker) i Trondheim 
Spektrum. 

 
  Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning 
 

 
SAK 21026 Forslag til saksliste på styremøte 
  Regionstyremøte vil bli avholdt 27-28/5 2021 på Scandic Hell Hotell, 

Stjørdal. 

  Forslag til saksliste: 
•  Presentasjon av sonene 
   (Trondheim/Gauldal/Fosen/Orkdal/NordØsterdal/ Innherred/Stjørdal) 
•  Daglig leders rapport 
•  Regnskap Q1 2021 
•  Rapportering fra ansvarsområdene i ansvarsmatrisen 
•  Mål- og Handlingsplan, rapportering 
•  Håndballforum 2021 
•  Status påmeldinger for neste sesong og Idrettsregistreringen 
•  Tema: Dommersatsningen i region Nord 
•  Oppfølging av saker fra Håndballtinget i 2019 og vårt ting i 2020 
•  Evaluering av Euro 2020 



 

Side 4 
 

 
 

 
  Vedtak: 

Foreslått saksliste vedtas. 
 
 
Neste møter 
Regionstyremøte nr. 3/21 avholdes 27-28/5 2021 på Stjørdal. 
AU-møte nr. 5/21 avholdes 15. juni 2021 på Regionskontoret, Trondheim. 


