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Protokoll fra AU-møte nr. 5/20 Region Nord 

 
 

Protokoll 
AU-møte nr. 5/20 tirdag 3. november 2020 kl 13:00 på Regionskontoret, Trondheim 

 
 
Arbeidsutvalget:   Øyvind Togstad   

Inger Lise G. Augdal     
Thor Egil Five  
   

Fra administrasjon:  Svein Olav Øie, daglig leder 
    Kristian Valstad, seksjonsleder Klubbservice (sak 20082) 
    Ove Grubba, prosjektleder Euro 2020 (sak 20084) 
 
 
Saksliste: 
Sak 20080 Daglig leders rapport 
Sak 20081 Evaluering av fellesmøte med Forbundsstyret 
Sak 20082 Ekstratilbud til Bring- og Lerøy lag i regionen 
Sak 20083 Håndballforum 
Sak 20084 Status Euro 2020 
Sak 20085 Forslag til saksliste til styremøte 20/11 
 

 
SAK 20080 Daglig leders rapport 

 Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte. 
• Status i administrasjonen 
• Status Covid 19 
• Håndballforum, henstilling fra kommunelegen i Stjørdal (egen sak) 
• Status lisensierte spillere 
• Status på satningsområdene, ut i klubb, anlegg og nasjonal 

elitehåndball 
• Reskontroliste og Fondsplassering 
• Rullerende Årsplan 2020-23 for Regionstyret 

 
  Vedtak: 
  Orienteringen tas til etterretning. 
 

SAK 20081 Evaluering av fellesmøte med Forbundsstyret 
Regionleder ga en evaluering av fellesmøte mellom Regionstyret og 
Forbundsstyret i Oslo 22-23/10. 
 

  Vedtak: 
  Evalueringen tas til etterretning. 



 

Side 2 
 

 

SAK 20082 Ekstratilbud til Bring- og Lerøy lag i regionen 
  Seksjonsleder Kristian Valstad presenterte ekstratilbudet for påmeldte 

Bring- og Lerøy lag i regionen som styret ba om på styremøte i Svolvær. 
 

Styret bevilget i siste styremøte kr. 250.000,- for å lage et kamptilbud i 
november/desember 2020 for regionens påmeldte Bring-/Lerøy-lag. 
Det er gjennomført kartlegging og møter med de interesserte klubbene når 
det gjelder selve gjennomføringen. Tilbudet er godt mottatt blant klubbene. 
Endelig påmeldingsfrist er satt til fredag 6.november.  
Regionen har tett dialog med Kommuneoverlegen i Trondheim om 
gjennomføringen og utarbeidet smittevernplan, det er gitt grønt lys for 
arrangementet. 
Beløpet på kr. 250.000,- vil utelukkende gå til reisestøtte for lag med lang 
reise (Sunnmøre, Helgeland og Nord-Norge). 
Det er understreket overfor klubbene at et slikt regionalt tiltak vil bli vurdert 
utvidet – litt avhengig av hva som skjer med Bring-/Lerøy-kamptilbudet 
nasjonalt 

 
  Vedtak: 

 Orienteringen tas til etterretning. 
 

SAK 20083 Håndballforum 5.-6.desember 2020 
Regionen har i de siste ukene og dagene hatt tett kontakt med 
helsemyndighetene om gjennomføring av Håndballforum 2020. Parallelt 
har programkomiteen jobbet med og fått på plass et meget spennende 
program. Som alle kjenner til er smittetrykket økende i Norge. Regionen 
har vært i dialog med kommuneoverlegen i Stjørdal med tanke på denne 
utviklingen og gjeldende retningslinjer for smittevern. Kommuneoverlegen 
i Stjørdal mener risikoprofilen er stor ved et slikt arrangement slik 
smittesituasjonen ser ut i dag, og anbefaler regionen til ikke å 
gjennomføre et fysisk Håndballforum. 
 

   Vedtak: 
På bakgrunn av ovennevnte og med tilhørende risikovurderinger som er 
foretatt slik situasjonen ser ut i dag, har Arbeidsutvalget besluttet å avlyse 
Håndballforum 2020. Det jobbes nå med å lage et fysisk Håndballforum 
våren 2021.  

 

SAK 20084 Status Euro 2020 
LOC leder Per Olav Hopsø og prosjektleder Ove Grubba ga en status på 
arbeidet med kvinne Euro i desember. 

Temaer som ble gjennomgått: 
• Covid 19, preger all planlegging og er meget utfordrende protokoller 
• Frivillige, organisering og Frivilligesamling i Trondheim 
• Inndeling i soner, organisering i Trondheim Spektrum 
• Tett og godt samarbeid med NHF, EHF, helsemyndigheter, Trondheim 

Kommune og Trondheim Spektrum 



 

Side 3 
 

 

• Involvering av næringslivet 
• Bruken av billetter, regionen og NHF har blitt enige om at de billetter 

som vi har skal benyttes til at barn- og unge får oppleve Euro live 
• Gjennomføring av Finalehelgen blir en stor begivenhet  
 

   Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

 

SAK 20085 Forslag til saksliste på styremøte 
Neste styremøte avholdes som Teams-møte 20. november 2020.  

 

  Forslag til saksliste: 
•  Suksesser og utfordringer i sonene Lofoten, Hålogaland og Salten  
•  Protokoller og innkalling  
•  Daglig leders rapport 
•  Rapportering fra ansvarsområdene i matrisen 
•  Mål- og Handlingsplan, rapportering 
•  Anleggsprosjektet 
•  Håndballforum 
•  Status Euro 2020, LOC leder deltar på Teams 
•  Tema: Spill og trening 

 
  Vedtak: 
  Forslag til saksliste sendes ut til RS 
 

 
Neste møter 
Regionstyremøte nr. 10/20 holdes 20. november 2020 via Teams. 
AU-møte nr. 6/20 holdes 15. desember 2020 på Regionskontoret, Trondheim. 


