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PROTOKOLL 
Regionstyremøte nr. 2/21 

 
 
Regionstyremøte fredag 19. mars 2021 på Teams 
 
 
Regionstyret:  Øyvind Togstad Regionleder 

Inger Lise G. Augdal Nestleder 
Thor Egil Five  Styremedlem 
Einar S. Lysnes Styremedlem 
Nina Tranås  Styremedlem 
Marius Josefsen Styremedlem 
Frode Børstad  Styremedlem 
Tonje Tangvik  Ansatte representant 
  

   
Fra adm; Svein Olav Øie Daglig leder 
  Inger J. Bakke  Seksjonsleder (referent, sak 21030) 
  Kristian Valstad Seksjonsleder Klubbservice (sak 21032) 
  Ove Grubba  Seksjonsleder Marked/Arrangement (sak 21033) 
 
Forfall  Vedrana Terzic Styremedlem  
    
 
Saksliste: 
Sak 21027 Daglig leders rapport 
Sak 21028 Årsregnskap 2020 
Sak 21029 Rapportering fra ansvarsområdene i matrisen 
Sak 21030 Mål- og Handlingsplan, rapportering  
Sak 21031 Håndballforum 2021 
Sak 21032 Kampavviklingen i regionen sesongen 2020/21 
Sak 21033 Tema: Marked/Arrangement 
 
 
SAK 21027  Daglig leders rapport 
  Daglig leder rapporterte om hva som har skjedd siden siste 
  styremøte. 
 

Administrasjonen: 
• Endring av ansvarsområde for to (2) klubbrådgivere fra 1.februar. 
• Fysisk møte for administrasjonen 13. -14. april 2021. 
• Antall lisensierte spillere nasjonalt og regionalt. 
• Norsk håndball et «speilbilde» på norsk idrett. 
• Krisepakke 3 – fordeling til frivilligheten og NHF. 
• Krisepakke 4.  

 



 

Side 2 
 

 
 

Ut i klubb: 
• Seriereglementet 21/22 publisert. 
• Informasjonsmøter om Regionserien 16 år 25/3-2021. 
• Informasjonsmøte om «Kast ballen» 25/3-2021. 
• Utprøving av nye regler fra EHF i 20 års serien gjennomført. 
• Tiltak dommerutvikling med rapportering. 
• Spørreundersøkelse gjennomført til dommerkontakt i klubb. 
• Klargjøring av web og handball.no før ny sesong. 
• Fokus på gladsaker på SoMe. 

 

Anlegg: 
• Utarbeider prosjektplan for det nasjonale anleggsarbeidet. 
• Utarbeider prospekt til møte med kommuner om gratis anleggsleie og 

anleggsdekning. 
 

Nasjonal Elitehåndball: 
• Avslutning sesongen 20/21 for våre Elite og 1.divisjonsklubber 

besluttes i uke 12/2021. 
 
  Vedtak sak 21027 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 21028  Årsregnskap 2020  

Daglig leder framla og kommenterte; 
• Årsregnskapet 2020 Region Nord. 
• Styrets økonomiske beretning. 
• Disponering av overskudd 2020. 
• Status på regionens fondsplassering. 
• Reskontroliste pr. 18/3-2021. 
• Revidert budsjett 2021. 

 

Regnskapet er gjennomgått av tilsatt revisor og oversendt vårt 
Kontrollutvalg.  

  Vedtak sak 21028 
Årsregnskapet 2020, styrets økonomiske beretning vedtas og 
overskuddet overføres fri egenkapital. Ved vurdering om avkastning fra 
fondet skal overføres til drift, skal vurderingen framlegges for styret. 

 
 
 
SAK 21029  Arbeidsmatrisen for styret  

Styremedlemmene ga en rapport fra sine ansvarsområder. 
 
  Vedtak sak 21029 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 



 

Side 3 
 

 
 
 
SAK 21030  Mål- og Handlingsplan 2020 - 2023 

Seksjonsleder Inger Bakke presenterte status på prioriterte områder i 
vedtatt Mål- og handlingsplan 2020-23, med vekt på endringene siden 
forrige Regionstyremøte; 
• Ut i klubb 
• Anlegg 
• Nasjonal Elitehåndball 

 
  Vedtak sak 21030 

Orienteringen tatt til etterretning. Ved framtidige rapporteringer utvides 
rapportskjema med tidligere perioder i tingperioden. 

 
 
 
SAK 21031  Håndballforum 2021 

Ett felles Håndballforum var planlagt i forbindelse med OL-kvalifisering i 
Trondheim. Kvalifiseringen ble flyttet til Montenegro på grunn av Covid-
restriksjoner. 
 
Sted og tidspunkt: 
Det vil bli arrangert tre Håndballforum høsten 2021: 
• Tromsø 25/9 
• Stjørdal 28/8 
• Molde 18/9 
 
For utarbeidelse av program og ledelse av forumet: 
• Ansvarlig for sonelederne  Nina Tranås 

Tromsø    Marius Josefsen 
Trondheim/Stjørdal  Inger Lise G. Augdal 
Molde    Frode Børstad 

• Klubbrådgiverne bidrar i sitt område med utarbeidelsen av program 
og gjennomføring av forumet. 

 

Sonelederne samles til et felles møte fortrinnsvis på et sportslig 
arrangement i løpet av sesongen 2021/22. 

 
Vedtak sak 21031 

Sted, tid og ansvarlige for utarbeidelse av program – samt samling for 
sonelederne - vedtatt.  

 
 
 
 
  



 

Side 4 
 

 
 
SAK 21032 Kampavviklingen i regionen sesongen 2020/21 

Seksjonsleder Kristian Valstad ga en status på gjennomføringen av vår 
kampaktivitet i den krevende tiden med Covid 19 restriksjoner. 
 

Tidligere vedtatt: 
§ Sluttspill/NNM avlyst. 
§ Avdelingsvinnere kansellert. 
§ Tabeller av publisert. 
§ Kamper Trøndelag/Møre og Romsdal spilles tom søndag 18/4-2021. 
§ Kamper Nord Norge-Serien spilles tom fredag 30/4-2021. 
§ Status for aldersbestemte klasser i alle regioner. 
§ Status for Rema 1000 og 1.divisjon. 

 

Veien videre barn og Ungdom: 
• Kamper som involverer lag fra samme kommune gjennomføres som 

planlagt ut sesongen. Øvrige kamper slettes. 
• Omramming av kamper til nye datoer vil ikke være mulig. 
• Klubber oppfordres til å gjennomføre interne turneringer på tvers av 

klubber/lag i henhold til forskriftene. 
 

Veien videre senior: 
• Avklaring av seriespillet i Topphåndballen innen onsdag 24/3-2021. 
• NHFs avklaring vil påvirke mulighet for opprykk fra 2.divisjon.  
• Øvrige divisjoner avlyses.  
• Kvalifisering vil bli gjennomført på bakgrunn i påmelding.  

 
 Vedtak sak 21032 

Presentasjonen tatt til etterretning.  
 
 
 
SAK 21033  Tema: Marked/Arrangement 

Seksjonsleder Ove Grubba presenterte arbeidet rundt samarbeidsavtaler 
og hva som kan være aktuelle arrangementer i regionen de neste årene.  
 

Marked: 
• Stabil portefølje av samarbeidspartnere. 
• Eksponeringsmulighetene svekket med manglende aktivitet dette 

året. Kundene avventer grunnet Korona. 
• Rettigheter og muligheter for nye avtaler ved arrangementer. 
• Strategi fremover: 

o 3 -5 års samarbeidsavtaler. 
o Kartlegge muligheter til å selge f.eks seriespill og andre 

aktiviteter. 
o Kartlegge mulighetene for samarbeidspartnere til de regionale 

utviklingsmiljøene. 
o Øke samarbeidet mellom regioner og sentralledd. 

 

  



 

Side 5 
 

 
 
Arrangement: 

o Åpningscup september 2021.  
o Nytt konsept 3. divisjon. 
o Eliteturnering på nasjonalt/internasjonalt nivå. 
o Legge til rette for klubbarrangementer. 
o Videreutvikle maler og arbeidsbøker for arrangementer. 

 

 Vedtak sak 21033 
Presentasjonen tatt til etterretning. 

 
 
Neste møter: 
AU -møte 4/21 holdes 29. april 2021 på Regionskontoret. 
RS møte 3/21 holdes 27. – 28. mai 2021 på Stjørdal. 


