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Protokoll 
Regionstyremøte nr. 6/21 

 
 

Regionstyremøte fredag 5. november 2021, Scandic Nidelven, Trondheim 
  
 

Styret:  Øyvind Togstad  Regionleder 
  Thor Egil Five  Styremedlem 

Einar S. Lysnes  Styremedlem 
Vedrana Terzic  Styremedlem 
Nina Tranås   Styremedlem 
Frode Børstad  Styremedlem 
Tonje Tangvik  Ansatte representant 
 

Gjester:  Kjetil Vik   Medlem av NHFs Valgkomite (sak 21083) 
  Zeljko Tomac   Trenerressurs LMS (sak 21085) 

 
Fra adm: Svein Olav Øie  Daglig leder 
  Inger J. Bakke  Seksjonsleder (referent og sakene 21084-85) 
  Kristian Valstad  Seksjonsleder (sak 21082) 
 
Forfall: Marius Josefsen  Styremedlem 
  Inger Lise G. Augdal Nestleder 
 
    
 
Saksliste: 
Sak 21077  Daglig leders rapport 
Sak 21078  Regnskap Q3 2021  
Sak 21079  Status fra Organisasjonsutvalget i NHF 
Sak 21080  Ansvarsmatrisen for Regionstyret  
Sak 21081  Mål- og Handlingsplan 2020 - 2023 
Sak 21082  Evaluering Håndballforum 2021 
Sak 21083  NHFs Valgkomite, fremdriftsplan frem mot tinget 2022 
Sak 21084  Tema: Spill og trening  
Sak 21085   «Regionale lokomotiv» 
 

 
 
SAK 21077  Daglig leders rapport 

Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden siste 
styremøte. 
 
• Administrasjonen: 



 

Side 2 
 

o Nyansatte klubbrådgivere i Klubbservice er: Tuva Witzø 
Johannesen og Hilde Martinsen. 

 

o Engasjement Dommeroppsettmedarbeider intervjurunder 
gjennomført 

o Ledig stilling på Informasjon og Marked, 19 søkere.  
o Kontorlokaler i Trondheim skal oppgraderes. 

• Ut i klubb 
o Klubbservice gjennomført flere klubbesøk med 

oppfølging. 
o Kurs avlyses grunnet få påmeldte. Administrasjonen ser 

på bedre måter å effektivisere kurs på. 
o Kampstart har vært utfordrende på grunn av nye 

smitteutbrudd i regionen. 
o Lisensutviklingen i regionen. 
o Påmeldte lag fra 2017 – 2021. 
o Utvikling spillende lag i regionen. 
o Soneinndelingen i Region Nord. 

• Marked og arrangement 
o Gjensidige cup. 3 kampdager, 3000 tilskuere hver kamp 

og 100 frivillige. 
o Evaluering Euro 2020 gjennomført. 
o Mesterskapstur til EM-herrer i Slovakia. 
o Regionalt Veteran NM ikke gjennomført grunnet lav 

påmelding. 
 

  Vedtak sak 21077 
Orienteringen tatt til etterretning. Styret ber om en utredning av 
soneinndelingen i RN. En gruppe bestående av Frode Børstad 
(leder), Nina Tranås, Kristian Valstad og Eirik Engelsen sørger for 
å sette i gang en prosess der man sammen med sonelederne 
drøfter alternativer til dagens soneinndeling. Utredningen skal 
munne ut i en innstilling som legges fram for RS innen april 2022. 

 
 
 
 
SAK 21078   Regnskap Q3 

Daglig leder gikk igjennom Regnskapet for kvartal 3 samt reskontro 
og fondsplasseringen til regionen som har gitt god avkastning. 
 

Både inntekter og utgifter er lavere enn budsjettert grunnet Korona. 
Dette har gitt oss et bedre resultat enn budsjettert. 
 

 
  Vedtak sak 21078 

Orienteringene tatt til etterretning. 
 

 



 

Side 3 
 

 
 
 
SAK 21079  Organisasjonsutvalget i NHF 

Styreleder er regionens representant i Organisasjonsutvalget (OU), 
som er oppnevnt for å se på effektiviseringstiltak i Norsk håndball.  
 

Prosjektet er godt i gang og innsiktsundersøkelsen sendt ut til 
klubbene er nå ferdig. OU har jobbet videre med de innspill som 
har kommet fra klubbene, og Klubbhuset har vært fokus. 
Prosjektstatus presenteres på Forbundsrådsmøte i november. 

 
  Vedtak sak 21079 

Orienteringene tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 21080  Ansvarsmatrisen for styret  

Styremedlemmene ga en rapport fra de sine ansvarsområder. 
 
  Vedtak sak 21080 

Orienteringene tatt til etterretning. 
 

 
 
 
SAK 21081  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 21081 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
 

 
SAK 21082  Evaluering Håndballforum 2021 

Håndballforumene 2021 er gjennomført. Evaluering av forumene 
ble gjennomgått. 
• Regnskap. 
• Svar på evaluering: 

o Stjørdal 64 av 89 
o Molde 33 av 43 
o Tromsø 38 av 52 

• Forbedringsområder i programmet for 3 forum ble gjennomgått. 
• Evaluering hotell. 



 

Side 4 
 

• Anbefaling på gjennomføring av Håndballforum 2022. 
 
 

 Vedtak sak 21082 
Evalueringen tatt til etterretning. Håndballforum i 2022 vil bli 
arrangert som et felles forum i Trondheim høsten 2022. 
Administrasjonen utarbeider forslag til gjennomføring og budsjett til 
styremøte i desember 2021. 

 

 
 
SAK 21083 NHFs Valgkomite, fremdriftsplan frem mot tinget 2022 

Regionens representant i NHFs Valgkomite Kjetil Vik oppdaterte 
styret på fremdriftsplanen for komiteens arbeid frem mot 
Håndballtinget 2022.  
 

Regionstyret har mottatt spørsmål rundt valg av nytt FS og komiteer 
som skal besvares før 15.november. Forslag på kandidater kan 
sendes inn fram til våren 2022.  

 
 Vedtak sak 21083 

Orienteringen tatt til etterretning. Innspill til svar sendes RS-leder 
innen 10.11.2021, navn på nye kandidater sendes fortløpende. 

 
 

 
 
SAK 21084  Tema: Spill og trening 

Seksjonsleder Inger Bakke ga en status på seksjonens oppgaver. 
• Spillerutviklingsplanen 2021/2022 

o Trenerskole 
o Lokale samlinger 
o Utfordrer samlinger til Regionalt Landslag 
o Regionalt Landslag 

• Engasjerte spillerutviklere 
• Topphåndballen 

o Gjennomgang 3 øverste nivå i regionen 
o Regionale lokomotiv 
o Samarbeidsavtaler 
o Eliteforum under Gjensidige – ble avlyst grunnet lav 

påmelding. 
• Dommerarbeidet 

o Gjennomgang av strakstiltak 
o Tiltak dommerutvikling 
o Teamledere og deres arbeid. 
o Dommergruppene 1,2 og 3. 
o Dommervideoene som slippes ut ukentlig. 

• Tilrettelagt Håndball: 



 

Side 5 
 

o REMA 1000 TH cup gjennomført i Kolstad arena og 
Harstad. 

o Nytt tiltak med rullestolhåndball under oppbygging. 
 

 

• Kast Ballen: 
o Status og gjennomføring. 
o Kast Ballen dagen i Bodø 
o Evaluering og veien videre. 

• SoMe: 
o Fokusområdene. 
o Positive tall på sosiale medier, vi vokser. 
o Temabasert Takeover. 

• Ungdomsrådet i Region Nord: 
o 6 søkere fra 15 – 22 år. 
o Avventer nasjonalt prosjekt. 

 
 Vedtak sak 21084 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
 
 
 

SAK 21085  «Regionale lokomotiv»  
Zeljko Tomac og administrasjonen la frem tanker om hvordan vi 
skal kunne skape «Regionale lokomotiv». For å nå våre mål i 
topphåndballen satt i Mål og Handlingsplanen 2020 -2023, må det 
skapes arenaer i hele regionen. 
 

• Hvordan kan regionen bidra til å skape levedyktige miljø/ 
klubber i regionen. 

• Hva kan regionen bidra med ut mot klubb for å løfte flere miljø. 
• Vi må skape en plattform som gjør det mulig å skape flere miljø 

for ungdom som ønsker å satse – ungdomssatsningen. 
• Anlegg er viktig i dette arbeidet. 
• Toppidrettskoler er viktig i dette arbeidet. 

 

 Vedtak sak 21085 
Presentasjonen tatt til etterretning. Administrasjonen jobber videre 
med hvordan vi skal organisere arbeidet fremover etter de innspill 
som kom frem i diskusjonen på møte. 

 
 
 
 
 
 
 

Neste møter: 
AU -møte 8/21 holdes 23. november 2021 på Regionskontoret. 
RS møte 7/21 holdes 3. desember 2021 på Teams. 

 


