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PROTOKOLL 
Regionstyremøte nr. 7/21 

 
 
Regionstyremøte fredag 3. desember 2021,  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 
Ola Tømmerås Ansatte representant 
 

Fra adm: Svein Olav Øie Daglig leder 
  Inger J. Bakke  Seksjonsleder  
  Kristian Valstad Seksjonsleder (sak 21096-97-21102) 
 
Forfall:  Vedrana Terzic Styremedlem 
 
 
Saksliste: 
 Sak 21092 Daglig leders rapport 
 Sak 21093 Organisasjonsutvalget i NHF 
 Sak 21094 Forbundsrådsmøte i Bergen  
 Sak 21095 Mål- og Handlingsplan 2020 – 2023 
 Sak 21096 Håndballforum 2022 
 Sak 21097 Soneinndelingen 
 Sak 21098 Kandidater til verv i NHF – Håndballtinget 2022 
 Sak 21099 Forslag til Håndballtinget 2022 
 Sak 21100 Regionale lokomotiv 
 Sak 21101 Fremtidige mesterskap 
 Sak 21102 Tema: Seriereglement 2022 - 2023 
 
 
 
SAK 21092  Daglig leders rapport 

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden forrige 
styremøte. 
• Administrasjon 

o Nyansatt dommeroppsettsmedarbeider - Marthe Nesset 
o Nyansatt SoMe ansvarlig - Stine Kojen Rognmo 
o Felles seksjonsmøte i Trondheim 29.-30.nov 2021 
o Tonje Tangvik slutter 30. nov 2021. 
o Ny ansattrepresentant i RS er Ola Tømmerås 



 

Side 2 
 

o Ledergruppa jobber med se på en effektiv organisering av 
administrasjonen. 

o Endringer i våre kontorerlokaler på Regionskontoret. 
• Ut i klubb 

o Sonemøter, hybridmøter, gjennomført i uke 45 – 48.  
o Endel klubbesøk gjennomført. 
o Kursaktivitet. 
o Kampaktivitet. 

• Marked og arrangement 
o Arrangementer 
o Sponsor og avtaler. 

• Spill og trening: 
o RLM og Utfordrersamlinger. 
o Webinar Trenerskole. 
o Landsdelssamling og Bylagssamling 10.-12. des – AVLYST. 
o Tiltak dommerutvikling. 
o Dommergruppene 
o Dommervideor 
o Handball.no – oppdatering spillerutvikling. 

• Økonomi: 
o Prognose for regnskapet 2021ble presenteret 
o Reskontroliste 

 
  Vedtak sak 21092 

Orienteringen tatt til etterretning.  
 
 
 
SAK 21093  Organisasjonsutvalget i NHF 

Styreleder er regionens representant i Organisasjonsutvalget (OU) som 
er oppnevnt for å se på mulige effektiviseringstiltak i norsk håndball.  
 
Det er jobbet godt med prosjektet som nå nærmer seg en 
avslutning/innstilling. Det er mange ønsker, nye oppgaver og økonomi 
som medfører endel prioriteringer. Effektivisering av arbeidsoppgaver på 
tvers av regionene vil kartlegges videre. Den økonomiske situasjonen i 
norsk håndball skal utredes av et eksternt selskap. 

 
  Vedtak sak 21093 

Orienteringen tatt til etteretning. Styret er positive til en ekstern utredning 
av en felles økonomi modell i norsk håndball. Det stilles imidlertid en del 
spørsmål rundt begrepet «en felles økonomi». RS bør derfor involveres 
av den eksterne aktøren ifbm utredningen. 

 
 
 
SAK 21094  Forbundsrådsmøte i Bergen 

Styreleder ga en orientering fra Forbundsrådsmøtet i Bergen 26/11-2021. 
 
  Vedtak sak 21094 

Orienteringene tatt til etterretning. 
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SAK 21095  Mål- og Handlingsplan 2020 - 2023 

Seksjonsleder Inger Bakke ga en rapport på oppfølgingen av Mål- og 
Handlingsplan 2020 - 2023.  

 
  Vedtak sak 21095 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
SAK 21096  Håndballforum 2022 

Det er vedtatt et felles Håndballforum i 2022 for hele regionen. Vi er i 
forhandlinger med hoteller om avtale og avklaring forventes i løpet av 14 
dager.  
 

• En «kick off» før sesongstart. 
• Forum holdes i Trondheim. 
• Aktuelle arrangementsdatoer 27-28/8 og 3-4/9. 
• Budsjett og reisestøtte. 

 
 Vedtak sak 21096 

AU får fullmakt til å bestemme arrangementsdato og reisetilskudd for 
klubbene når hotellavklaring er gjort.  

 
 
SAK 21097   Soneinndelingen 

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av Frode Børstad (leder), 
Nina Tranås, Kristian Valstad og Eirik Engelsen som ser på 
soneinndelingen i Region Nord. De skal sammen med sonelederne drøfte 
alternativer til dagens soneinndeling. Utredningen skal legges fram for RS 
innen april 2022. 
Status på arbeidet så langt: 
 

• Status dagens soneinndeling i forhold til antall medlemmer og 
påmeldte lag i sonen. 

• Tanker rundt fremtidig soneinndeling: 
o Større soner. 
o Bedre kamptilbud og spillerutvikling. 
o Minimum 1500 medlemmer. 
o Minimum 90 lag.  
o Ingen endring i representasjonen i forhold til tingdelegater. 

 
 Vedtak sak 21097 

Orienteringen tatt til etterretning. 
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SAK 21098 Kandidater til verv i NHF – Håndballtinget 2022 

Styreleder ga en oppdatering til styret etter samtaler med Valgkomiteens 
leder under Forbundsrådsmøte i Bergen.  
 

Det er ønske om at RS, soneledere og klubber kommer med innspill til 
aktuelle kandidater til komiteene. 
 
 Vedtak sak 21098 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
SAK 21099  Forslag til Håndballtinget 2022 

Fristen for forslag fra regionene til Håndballtinget 2022 er 1. februar. Det 
må avklareres om Region Nord har forslag å fremme, slik at 
administrasjonen kan forberede disse til neste styremøte 21/1 2022. 
 

Regionstyret ønsker å se på en tidsbegrensing for personer i styrer og 
komiteer i NHF. 

 
 Vedtak sak 21099 

Diskusjonen tatt til etteretning. Administrasjonen sørger for å lage et 
grunnlag for diskusjon som legges fram i neste RS-møte 

 
 
SAK 21100  «Regionale lokomotiv» 

På forrige styremøte la Zeljko Tomac og administrasjonen 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. 
• Hvordan kan de regionale lokomotivene bidra inn mot spillerutvikling 

i regionen. 
• Anlegg er viktig faktor. 
• Toppidrettskoler er viktig faktor.  

 

Det jobbes videre fram til neste styremøte, der man skal legge fram 
arbeidet for sonelderne og Regionstyret. 

 Vedtak sak 21100 
Presentasjonen tatt til etterretning. 

 
 
SAK 21101  Fremtidige mesterskap 

Norge ble sammen med Danmark og Sverige tildelt følgende 
arrangementer på EHF kongressen 6/11 2021: 
• Euro 2026 for menn (32 nasjoner) 
• Euro 2028 for kvinner (32 nasjoner). 



 

Side 5 
 

 
 
Disse arrangementene sammen med VM 2023 for kvinner og VM 2025 
for menn vil ha en stor innvirkning på hvordan regionen skal organisere 
seg fremover. Trondheim Spektrum er en meget aktuell arena som trolig 
vil bli benyttet til disse mesterskapene.  
 

Ove Grubba tok en gjennomgang av framdriften i evalueringen av Euro 
2020. Ferdig evaluering legges frem for RS i januar 2022. 

 
 Vedtak sak 21101 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 21102  Tema: Seriereglementet 2022 - 2023 

Seksjonsleder Kristian Valstad presenterte arbeidet rundt 
seriereglementet for sesongen 2022/23. 
 

• Regionserien J/G 16 år – administrasjonen og klubbene skal 
evaluere kamptilbudet denne sesongen innen februar 2022. 

• Regionserie J/G 20 år. 
• Ny 3.divisjon 2023/2025 sesongen, og heving av sportslig nivå. 
• Gjennomgang innspill fra klubber. 
• Seriereglementet er tema i Regionstyremøte med sonelderne i 

januar. 
• Frist for innmelding fra klubbene 15.januar 2022. 

 

 Vedtak sak 21102 
Orienteringen tatt til etterretning. Det vil bli et ekstra Regionstyremøte på 
Seriereglementet og tingsaker i februar/mars 2022. 

 
 
 

Neste møter: 
AU -møte 9/21 holdes 21. desember 2021 på Regionskontoret. 
RS møte 1/22 holdes 21. januar 2022 i Bratislava (Euro menn). 


