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Regionstyreprotokoll nr. 6/20 i Region Nord 

   
 

 

 

 

Protokoll 
 
 

Regionstyremøte nr. 6/20 mandag 15. juni 2020 kl. 20:00 via Teams 
 
 
Regionstyret:  Øyvind Togstad Regionleder 

Inger Lise G. Augdal Nestleder 
Thor Egil Five  Styremedlem 
Einar S. Lysnes Styremedlem 
Mona Kvivesen Styremedlem 
Vedrana Terzic Styremedlem 
Nina Tranås  Styremedlem 
Geir Nicolaysen Ansatte representant 
 

Fra adm: Svein Olav Øie Daglig leder 
  Inger J. Bakke  Seksjonsleder (referent) 
 
 

Saksliste: 
Sak 20036     Innkalling og protokollgjennomgang 
Sak 20037  Daglig leders rapport 
Sak 20038  Regionstinget 2020 
 

 
SAK 20036  Innkalling og protokollgjennomgang  

  Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Styreleder gikk  
  igjennom RS-protokoll nr. 05/20. 

 
  Vedtak sak 20036 

Innkalling og dagsorden godkjent. RS-protokoll nr. 05/20 godkjent, og vil 
bli underskrevet i forbindelse med Regionstinget. 

 
 
SAK 20037  Daglig leders rapport 

  Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste 
  styremøte. 
 

• Nytt fra administrasjonen 
• Marked/ Arrangement 

o Arrangementer 
o Salgsteam 
o Sponsor regionalt 
o Euro 2020 



 

Side 2 
 

 

 

o LOC Trondheim 
o Scenarier Euro 2020 Kvinner 

• Spillerutvikling og trenerutdanning 
o Engasjerte 

• Dommer og dommerutvikling 
o Engasjerte 

• WEB/ SOME/ grafisk 
• Oversikt over valgte Soneledere for tingperioden 2020 – 2023 

o Sone Gauldal – vakant 
• Presisering § 16 Dommer i klubb og dommerkvote 

o Hver klubb med lag i serie J/G 12 år og høyere må stille 
med minst én -1- aktive dommer som har gjennomført 
Dommer 1 utdanning eller høyere. For hvert tredje 
deltagende lag fra klassene J/G 12 år og høyere må klubb 
stille med ytterligere aktive dommere som har gjennomført 
Dommer 1utdanning eller høyere. Grunnlag for 
kvoteberegning er antall lag i klubb pr. 1.oktober. 
 

Eksempel:  
1 lag i J/G12 år eller høyere = 1 aktive dommer 
3 lag i J/G12 år eller høyere = 2 aktive dommer 
6 lag i J/G12 år eller høyere = 3 aktive dommer osv. 

 
 

  Vedtak sak 20037 
Orienteringen tas til etterretning. 

 
 
 
SAK 20038  Regiontinget 2020 

Regiontinget 2020 gjennomføres lørdag 20. juni 13:00-16:00 på Scandic 
Nidelven Hotell, Trondheim.  
 

• Program Regionsting 2020 
o Regionleder gikk igjennom programmet for tinget og 

fordelte oppgaver til styret. 
o Regionleder refererte til brev fra soneleder i Vest Finnmark 

Toril Evjen til regionleder om forslag til endret 
representasjon i styret slik at alle de største fylkene i 
regionen er representert i styret. Regionleder har også 
mottatt henvendelse om samme tema fra President/FS. 
Regionleder fikk i oppdrag fra styret å følge opp 
henvendelsene og finne gode løsninger som styret vil bli 
orientert om før Tinget på lørdag. 

• Konstituerende Regionstyremøte 20/6 2020. Kl.16:30. 
o Prokura og signatur 
o Utnevnelse av AU 
o Forslag til ansvarsmatrise for Regionstyret 

 

 



 

Side 3 
 

 

• Utmerkelseskomiteen, Mona Kvivesen la frem sitt forslag på 
tildelinger av utmerkelser i tingperioden. 

 
 

 Vedtak sak 20038 
Gjennomgangen av programmet og fordeling av oppgaver tas til 
etterretning. Utmerkelseskomiteens forslag til tildelinger av utmerkelser 
ble vedtatt. 

 
 
 
 
Neste møter: 
Konstituerende styremøte (7/20) holdes etter Regiontinget 20.juni kl 16:30 på Scandic 
Nidelven Hotell. 
Styremøte nr. 8/20 holdes i forbindelse med NHF’s Ledermøte (alle de nyvalgte 
Regionstyrene) 5-6/9 september på Gardermoen. 


