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Protokoll 
Regionstyremøte nr. 1/21 

 
 
Regionstyremøte fredag 12. februar 2021 på Teams 
  
 
Regionstyret:  Øyvind Togstad Regionleder 

Thor Egil Five  Styremedlem 
Einar S. Lysnes  Styremedlem 
Vedrana Terzic  Styremedlem 
Nina Tranås  Styremedlem 
Marius Josefsen Styremedlem 
Frode Børstad  Styremedlem 
Tonje Tangvik  Ansatte representant 
 

Gjester: Jarl Martin Møller  Forbundsstyret 
   
Fra adm: Svein Olav Øie Daglig leder 
  Inger J. Bakke  Seksjonsleder (referent) 
  Kristian Valstad Seksjonsleder Klubbservice (Sak 21015 og 21021) 
 
Forfall  Inger Lise G. Augdal Nestleder 
     
 
 
Saksliste: 
Sak 21011 Presentasjon av sonene Helgeland og Namdalen  
Sak 21012 Protokoller og innkalling  
Sak 21013 Daglig leders rapport  
Sak 21014 Foreløpig regnskap 2020 og revidert budsjett for 2021 
Sak 21015 Seriereglementet for sesongen 2021/22  
Sak 21016 Ansvarsmatrisen for Regionstyret 
Sak 21017 Mål- og Handlingsplan 2020-2023 
Sak 21018    Forbundsrådsmøte, oppfølging av sak på Håndballtinget 2019 
Sak 21019 Innmeldt sak, plassering av klubbrådgiver i Møre og Romsdal   
Sak 21020 Håndballforum 2021  
Sak 21021 Tema: Klubbservice, NNM og sluttspill våren 2021 
 
 

SAK 21011  Presentasjon av sonene Helgeland og Namdalen  
Saken utgikk grunnet flere forfall til fysisk møte. Regionens politiske og 
administrative ledelse vil delta på de første mulige fysiske sonemøter i 
Helgeland og Namdalen. 

 



 

Side 2 
 

 

SAK 21012  Innkalling og protokollgjennomgang 
  Styreleder gikk igjennom innkalling pg dagsorden for møtet samt 
  RS-protokoll nr. 10/20 og AU-protokollene nr. 01-02/21. 

  Vedtak sak 21012 
Innkalling og dagsorden godkjent. RS-protokoll nr. 10/20 og AU-
protokollene nr. 01/21 og 02/21 godkjent, og vil bli underskrevet 
elektronisk.  
Framtidig godkjenning av protokoller vil signeres elektronisk fortløpende 
og protokollgjennomgang vil ikke være på fremtidige sakslister. 

 

SAK 21013  Daglig leders rapport 
  Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden forrige 
  styremøte. 
  

• Administrasjon: 
o Bruk av hjemmekontor. 
o Ukentlige beredskapsmøter med Idrettskrets og andre 

særidretter. 
o Store utfordringer med kampadministrasjon etter nasjonale 

retningslinjer gitt 5. november. 
o Gjennomgang organisering administrasjon: 

§ Alle ansatte 
§ Klubbrådgivernes ansvarsområde og endringer 

gjeldende fra 1.februar. 
§ Sonene og deres størrelse 

o Sonemøtene i februar. 
o Ny anleggsrådgiver ansatt fra 1.mars. 
o Krisepakke 3 - hva har vi søkt på, krisepakke 4 – hva kan vi 

søke på. 
o Lisensierte spillere 2020/2021 

• Ut i klubb 
• Anlegg: 

o Mål og handlingsplan anlegg 2020 -2023. 
o Nye flater 2020/2023 - Møre og Romsdal - Trøndelag - 

Nordland – Troms og Finnmark. «Verstingsliste» på 
underdekning av halltid til trening. 

o Gratis anleggsleie. «Verstingsliste» på halleie. 
o Kommunepresentasjon – eksempel fra Levanger og Tromsø. 
o Hallprosjekter gjennomført. 

• Nasjonal Elitehåndball 
• Utdanningsfordelingen Høsten 2020 
• Dommer: 

o Tiltak dommerutvikling  
o Antall dommere og behovet for dommere i alle sonene 
o Oppfølging Teamledere og gruppeledere 
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• SoMe: 
o Fokus på gladsaker 
o Videoreklame: rekruttering av dommerutviklere 

• Marked og arrangement: 
o OL – kvalik Trondheim Spektrum 12. – 14. mars 
o Sponsor regionalt 

• Økonomi: 
o Reskontro/Fond 

  Vedtak sak 21013 
Orienteringen tatt til etterretning. 

 

SAK 21014  Foreløpig regnskap 2020 og revidert budsjett for 2021 
  Daglig leder gikk igjennom foreløpig regnskap for 2020. Regnskapet vil bli 

gjennomgått av revisor og kontrollkomiteen før det legges frem for vedtak i 
styret på møte i mars. Forslag og endringer til nytt revidert budsjett 2021 
ble framlagt. 

 

• Revidert budsjett 2021: 
o Endring av budsjettforutsetninger 2021. 
o Detaljert Prosjektbudsjett 2021 utsendt  før møte 

  Vedtak sak 21014 
Forslaget til revidert budsjett for 2021 ble vedtatt, og gjennomgang av 
foreløpig regnskap tatt til etterretning. 

 

SAK 21015  Seriereglementet for sesongen 2021/2022 
  Seksjonsleder Kristian Valstad gikk igjennom forslag til nytt seriereglement 

for 2021/2022.  
  Til grunn for forslaget ligger seriereglementet for sesongen 2020/2021.  
  I tillegg er det mottat innspill fra klubber, soner og administrasjonen. 
   
  Endringer; 

• Viktige datoer 
• Påmeldingsfrister 
• Spillesystem  
• Premiering 
• Klubbsamarbeid 
• Dommere 
• Klubbturneringer 
• Gebyrer 

 

Innspill i diskusjonen: 
o Viktig for Nord-Norge å få etablert en regionserie for klassene 

16 og 20 år. 
o Skriftlig henvendelse fra Trondheimsklubbene angående felles 

regionsserie for hele Region Nord. 
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o Allerede avsatte midler i budsjettet for å stimulere til tiltak for å 
beholde spillere i utsatte grupper. 

o 3. divisjon; aktuelle framtidige seriemodeller 
o Dommerkurs/alder i utvalgte soner  

  Vedtak sak 21015 
Seriereglement for sesongen 2021/22 vedtatt.  
Regionserie for J/G16; det vil bli arrangert infomøter vedr ny seriemodell, 
økonomi mv. før endelig påmelding. 
Regionserie for J/G 20 år vil bli tatt inn i vedtatt seriereglement når 
nasjonal spilletilbud er besluttet. 
3.div; det må igangsettes diskusjoner i de riktige fora (soner, klubber, 
Håndballforum, etc) vedr aktuelle framtidige seriemodeller. 
Pilotprosjekt vedr dommerkurs/alder for utvalgte soner forlenges ut 
sesongen 2021/2022. 

 

SAK 21016  Ansvarsmatrisen for Regionstyret 
  Styremedlemmene ga en oppdateringer for sine ansvarsområder. 

  Vedtak sak 21016 
Orienteringen tatt til etterretning. 

 

SAK 21017  Mål- og Handlingsplan 2020-23 
  Seksjonsleder Inger Bakke presenterte status på prioriterte områder i 

vedtatt Mål- og handlingsplan 2020-23 med vekt på endringene siden 
forrige RS-møte; 
• Ut i klubb 
• Anlegg 
• Nasjonal elitehåndball 

  Vedtak sak 21017 
Orienteringen tatt til etterretning. 

 

SAK 21018  Forbundsrådsmøte 
  På Forbundsrådsmøte tirsdag 16/2-2021 er en av sakene oppfølging av  

forslag fra Region Nord til Håndballtinget i 2019:  
  Organisasjonsutvikling og effektivisering av norsk håndball.  
  Etter forslag fra FS skal det vedtas sammensetting og et mandat for 

arbeidsgruppen. 
 

 Vedtak sak 21018 
Regionstyret i Region Nord ønsker at regionleder representerer regionen 
i arbeidsgruppa. 
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SAK 21019  Innmeldt sak: Plassering av klubbrådgiver i Møre og Romsdal  
Regionstyret har via styremedlem Vedrana Terzic mottatt et brev fra 
klubbene på Sunnmøre der disse har meldt inn ønske om fysisk 
plassering av klubbrådgiver for Møre og Romsdal.  

 

Vedrana Terzic ga en orientering om saken og regionleder ga en 
orientering fra Teamsmøte der sonelederne, RS-medlemmer, 
klubbrådgiver i Møre og Romsdal, seksjonsleder og daglig leder deltok. 
Daglig leder presenterte hvordan Region Nord er organisert for å ivareta 
nærheten til regionens klubber.  
 

• Organisering i Region Nord 
o Regionstyret og administrasjon 
o Soneledere og klubbrådgivere 
o Soneteam Møre og Romsdal 

§ Klubbrådgiverens oppgaver 
§ Sonelederens oppgaver 

 Vedtak sak 21019 
Regionleder og daglig leder utarbeider et skriftlig svar på henvendelsen 
som sendes til klubbene og de to involverte sonelederne i Møre og 
Romsdal. Svaret skal beskrive hvordan Region Nord er organisert både 
politisk og administrativ, hvem har ansvar for hva, rollefordelingen og 
status på det som etterspørres i henvendelsen.  
Styreleder og daglig leder ønsker å delta på de første fysiske 
sonemøtene i disse to sonene straks det åpner seg mulighet for det. 

 

SAK 21020  Håndballforum 
Det er planlagt Håndballforum i forbindelse med OL-kvalifisering 12.-14. 
mars 2021 i Trondheim. Pt er det ingen avklaring på om kvalifiseringen 
blir gjennomført, og på bakgrunn av dette avlyses Håndballforumet 12.-
14. mars.  

 Vedtak sak 21020 
Det vil ikke bli arrangert Håndballforum mars 2021. Det jobbes videre 
med ett felles - alternativt tre mindre - Håndballforum for høsten 2021.  

 

SAK 21021  Klubbservice, NNM og sluttspill våren 2021 
  Seksjonsleder Kristian Valstad presenterte aktuelle prosjekter innenfor 

fagområdet Klubbservice.  
  

• J/G 12 år og yngre kanselleres når utsatt 
• J/G 13 år og eldre 

o 739 kamper fra 2020 er berammet med ny dato i 2021. 
o 2124 kamper i perioden 4/1 - 16/2 er utsatt 

• Gjenstående 3344 kamper totalt i perioden 17/2 - 28/4 
• Spørreundersøkelse gjennomført for 2. divisjon fra sentralt hold og 

regionalt for 3.-4. og 5. divisjon. Hva ønsker klubbene framover? 
• Ny seriemodell til diskusjon i KT, reduksjon i antall 2.div.lag/avd 
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 Adm innstilling: 

• Sluttspill og NNM – avlyses 
• Kansellering av avdelingsvinnere 
• Avpublisering av tabeller 
• Trøndelag/ Møre og Romsdal – kamper tom 18.april 
• Nord-Norge serien – kamper tom 30.april 

 Vedtak sak 21021 
Regionstyret vedtar framlagt innstilling;  
• Sluttspill og NNM – avlyses 
• Kansellering av avdelingsvinnere 
• Avpublisering av tabeller 
• Trøndelag/ Møre og Romsdal – Kamper tom 18.april 
• Nord-Norge serien – Kamper tom 30.april 
 
2.divisjon; RS i Region Nord ønsker å beholde antall avdelinger og lag 
som i dag, noe som er veldig viktig for utviklingen av seniorspillere i hele 
Norge. 
 
Styreleder gis fullmakt sammen med daglig leder til å foreta avlysning av 
alle regionale serier hvis Covid-situasjonen tilsier det.  

 
 
 
Neste møter: 
AU-møte nr. 3/21 holdes  9. mars 2021 på Regionskontoret. 
Regionstyremøte nr. 2/21 19. mars 2021. 


