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Protokoll 
Regionstyremøte nr. 2/22 

 
 
Regionstyremøte fredag 11. mars 2022 Scandic Parken Hotell, Ålesund 
  
 
Regionstyret:  Øyvind Togstad    Regionleder 

Inger Lise G. Augdal    Nestleder 
Thor Egil Five     Styremedlem 
Einar S. Lysnes    Styremedlem 
Vedrana Terzic    Styremedlem 
Nina Tranås     Styremedlem 
Frode Børstad     Styremedlem 
Ola Tømmerås    Ansatte representant 
 

Fra adm; Svein Olav Øie    Daglig leder 
  Inger J. Bakke     Seksjonsleder  

Kristian Valstad    Seksjonsleder (sak 22016-17-26) 
 

Gjester: Einar Nordhus     Soneleder Sunnmøre (sak 22016-17) 
Evy Mette Risvik    Soneleder Nordmøre og Romsdal (sak 22016-17) 
Andreas Remøyholm    Klubbrådgiver (sak 22016-17) 
   

Forfall:  Marius Josefsen    Styremedlem  
    
 
Saksliste: 

Sak 22016 Daglig leders rapport 
Sak 22017 Presentasjon av sonene Nordmøre og Romsdal/Sunnmøre 
Sak 22018 Regnskap 2021 og revidert budsjett 2022 
Sak 22019 Soneinndelingen i Region Nord 
Sak 22020 Rapportering fra ansvarsområdene i ansvarsmatrisen 
Sak 22021 Mål- og Handlingsplan 2020 - 2023 
Sak 22022 Status fra Valgkomiteen i NHF 
Sak 22023 Kast Ballen prosjektet 2022 
Sak 22024 Valgte delegater til Håndballtinget 2022 
Sak 22025 Tingforslagene og OU-rapporten 
Sak 22026 Tema: Seriereglementet sesongen 2022/23 

 
 
SAK 22016  Daglig leders rapport 
  Daglig leder ga en rapport på hva som har skjedd siden siste styremøte. 

 
• Administrasjon: 

o Sonemøter februar/ mars. 
o Status på lisenser  



 

Side 2 
 

o Ut i klubb – rapport på klubbesøk/ Teamsmøter. 
o Ønsket klubbaktivitet fram mot tinget 2023. 
o Presentasjon av ny administrasjonsmodell for Region Nord. 
o Status i anleggsprosjektet 

• Marked og arrangement: 
o Felles avslutning J/G 16 år. 
o 3 divisjons avslutnings helg. 
o Ønske om Gjensidige cup jan 2023. 
o Status på nye og gamle samarbeidsavtaler. 

• Spill og trening: 
o Vårens aktiviteter på spillerutvikling. 
o Jobber med lokale samlinger i Nord Norge for 

2005/2006/2007. 
o Arbeidet med «Regionale Lokomotiv». 
o Fargerik håndball – 7 klubber i regionen har søkt nye midler til 

inkluderingsarbeidet. 
o Regional Landslagssamling i Beach på Blindheim. 
o Dommerarbeidet og tiltak gjennomgått. 
o Dommeroppsett. 
o Dommersamlinger. 
o Dommerkvote midler ut til klubbene. 

• SoMe: 
o Lars Djupvik minnefond. 
o Årshjulet.no. 
o Rema 1000 Håndballskole. 
o Spillerutviklings informasjon på handball.no. 
o Insta Takeover. 

 
  Vedtak sak 22016 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
SAK 22017  Presentasjon av sonene Nordmøre/Romsdal og Sunnmøre 

 Som en del av styrets ønske om å komme nærmere sonene, har styret 
en ambisjon om å avholde styremøter rundt omkring i regionen for å få et 
best mulig innblikk i aktivitetene i sonene.  
• Gjennomgang av sone Sunnmøre og sone Nordmøre og Romsdal: 

o Antall klubber. 
o Antall påmeldte lag vs aktive lag. 

• Seriespill/ terminliste/ dommeroppsett: 
o Gode terminlister. 
o Antilag hensynstas ikke. 
o Hull i arrangementet. 
o Ønsker flere unge dommere inn. 

• Spillerutvikling: 
o Positivt med flere lokale samlinger. 
o Vil ha bedre kommunikasjon mellom klubb og region. 
o Ønsker flere spillerutviklere på samling. 
o Ønsker mer tilbakemelding fra regionale samlinger. 

• Dommerutvikling: 
o Godt med utdanna DBH dommere – utfordringer med å 

beholde dem. 



 

Side 3 
 

o Ønsker mer oppfølging av unge dommere. 
o Ønsker holdningskampanjer for tribune og benk. 
o Mangel på instruktører i området. 

• Trenerutvikling: 
o Ønsker flere kurs som er planlagt i god tid. 
o Ønsker flere inspirasjonssamlinger. 
o Ønsker en forenkling av gjennomføringen av kurs. 

• Forventninger til region og styret: 
o Ønsker mer støtte til lokal politisk påvirkning. 
o Må ha flere haller for å øke aktiviteten. 
o Ønsker fokus på guttehåndballen i Møre og Romsdal. 
o Mer aktivitet og arrangement ute i sonene. 

 
 Vedtak sak 20017 

Presentasjonen tatt til etterretning. 
 
 
SAK 22018  Årsregnskap 2021 og revidert budsjett 2022 

Daglig leder gikk igjennom Årsregnskapet for 2021. Årsregnskapet er 
gjennomgått av revisor. Det vil bli utarbeidet forslag til økonomisk 
beretning etter at Kontrollkomiteen har behandlet regnskapet. 

 
Regnskapet viser et overskudd på    Kr 1.196.402,-  

 
Foreslåes disponert: 
Overføres fri egenkapital    kr 1.196.402,- 

 
Daglig leder gikk igjennom forslaget til revidert budsjett for 2022. 
Budsjettet er utarbeidet av administrasjonen på grunnlag av gitte 
budsjettforutsetninger. Med bakgrunn i pandemien og nedstengning av 
aktivitet, må regnskapene for 2020, 2021 og 2022 sees i sammenheng. 
Budsjettforslaget gir et underskudd på kr 2,3 millioner, som foreslås 
dekket inn ved bruk av egenkapital.  

   
  Vedtak sak 22018 

Årsregnskapet for 2021 med forslag til disponering av overskuddet vedtatt.  
Forslag til revidert budsjett for 2022 der underskuddet dekkes av 
egenkapital vedtatt. 

 
 
SAK 22019  Soneinndeling, innstilling fra arbeidsgruppen 

Leder i arbeidsgruppen Frode Børstad presenterte gruppas arbeide fram 
til nå. Innstilling til fremtidig soneinndeling ønskes utredet videre. Det 
ønskes en prosess for å se på hvilke fordeler/ulemper en eventuell 
endring i sonene vil medføre. 

 
  Vedtak sak 22019 

Det foretas en nærmere utredning av fordeler og ulemper ved en endret 
soneinndeling. Representanter for sonelederne tas inn i utrednings-
arbeidet, og det tas sikte på å gjennomføre arbeidsprosess med alle 
sonelederne i forkant av felles Håndballforum 2022. RS holdes orientert 
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SAK 22020  Rapportering fra ansvarsområdene i ansvarsmatrisen 

Styremedlemmene ga en rapport fra sine ansvarsområder i 
ansvarsmatrisen. 
 

  Vedtak sak 22020 
Det jobbes godt både fra adm og politisk side innen ansvarsområdene, 
og hovedfokus er hele tiden å bidra til at klubbene får en enklere 
hverdag. Dommermangelen i starten av sesongen var prekær, men 
innførte strakstiltak og tiltak på lengre sikt har bidratt til at de aller fleste 
kampene er blitt dømt av autoriserte dommer(e). Dommersiden må vies 
stor oppmerksomhet også i tiden framover der klubbene må være aktive 
bidragsytere. Orienteringen for øvrig tatt til etterretning.  

 
 
SAK 22021  Mål- og Handlingsplan 2020 - 2023 

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

  Vedtak sak 22021 
RN gjennomfører de vedtatte tiltak iht tidsplan og måloppnåelse innenfor 
de fleste områder er i rute. Orienteringen for øvrig tatt til etterretning.  

 
 
SAK 22022  Status fra Valgkomiteen i NHF 

Valgkomiteen (VK) i NHF har bedt regionene om forslag til kandidater 
som kan inneha verv i NHF, dvs i FS og komiteer.  
Regionleder har sendt henvendelser til RS, alle våre soneledere og de 
fra RN som i dag innehar verv i komiteer, og bedt alle komme med 
innspill (og evt eget kandidatur). 

  

 Følgende personer er spilt inn og har gitt tilbakemelding samt bekreftet 
 at de ønsker å være kandidater: 
 
Forbundsstyret: 

• Jarl Martin Møller fra Ulsteinvik - Medlem i FS siste periode. 
• Bodil Myhr fra Stjørdal - Soneleder for sone Stjørdal. 

  
Kontrollkomiteen: 

• Kolbjørn Hole – sitter i dagens Kontrollkomite. 
  
Sanksjonskomiteen: 

• Einar Sparboe Lysnes – er leder av dagens Sanksjonskomite. 
• Gunnar Leikvam, Sverresborg IF 

Valgkomiteen 2022-2025: 
NHF har bedt om innspill på kandidater til Valgkomiteen, en kvinne 
og en mann. I tillegg ønskes det innspill på ungdomskandidat.  
RS har diskutert saken, og RS-leder sørger for å sende inn navn på 
aktuelle kandidater innen fristen 22/3-2022.  

 
 Vedtak sak 22022 

Orienteringen tatt til etterretning. 
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SAK 22023  Kast Ballen 2022 

Seksjonsleder Inger Bakke ga en presentasjon av planene for 
gjennomføring av prosjektet i 2022. 
 

• Klubbene inviteres til Teamsmøte uke 14. 
• Nasjonal kampanje fra 20.april. 
• Påmelding for skolene 20.april – 8.mai. 
• 1.-2.-og 3. trinn. 
• Gjennomføres i uke 37, 38 og 39. 
• 3000 baller fra Hummel deles ut i regionen. 

 
 Vedtak sak 22023 

Orienteringen tatt til etterretning. 
 
 
SAK 22024  Valgte delegater til Håndballtinget 2022 fra Sonemøtene 

Daglig leder presenterte Region Nord’s 24 deltagere og 5 
vararepresentanter som er valgt på sonemøtene i februar og mars. Alle 
delegatene samles i forkant av Håndballtinget i Sandefjord.  
 

 Vedtak sak 22024 
Orienteringen tatt til etterretning. 

 
 
SAK 22025  Tingforslagene og OU-rapporten 

Regionleder gikk igjennom tingforslagene fra Region Nord og klubbene 
våre, disse er sendt NHF innen fristen 10/2 2022.  
Det er rettet en forespørsel til NHF vedr Tingvedtak av 2015, foreløpig 
på nåværende tidspunkt uten tilbakemelding. 
Andre tingforslag vil bli offentliggjort 15.mars, og vil bli presentert for 
klubbene i Teamsmøter i løpet av april der også FS-representanter 
inviteres til å delta. 

 
Regionleder ga en status på arbeidet rundt OU – rapporten. Rapporten 
presenteres for alle regionstyrer torsdag 07.april 2022. 

 
 Vedtak sak 22025 

Orienteringene tatt til etterretning. 
 
 
SAK 22026  Tema: Seriereglementet 2022/23 

Seksjonsleder Kristian Valstad presenterte de foreslåtte endringer i 
reglementet for sesongen 2022/23. 
 
Viktige punkter: 
• Påmeldingsavgifter følger KPI. 
• Datoer oppdateres når GTP og Åpningscupen er endelig. 
• Forenklet plassering av regelverk for jenter på guttelag. 
• Sluttspill TE og NNM legges til 14.-16.april 2023. 
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• Turneringene i Nord Norge videreføres som idag. 
• Regionserie J/G 20 år innføres. 
• Avdelingsoppsett 4.divisjon – reiseavstand. 
• Mellomklassen 13 og 15 år tilbys kun der det ikke innvirker på 14 og 

16 års klassene. 
• Nivådeling A/B/C for 14 - 16 år. 
• Temaserie 11 og 12 år. 

 
 Vedtak sak 22026 

Forslaget til Seriereglement for sesongen 2022/2023 vedtatt. 
 
 
SAK 22027  Eventuelt 

RS har mottatt en henvendelse som gjelder negativ opplevelse på en 
Gutter 12 års-kamp. Saken ble grundig gjennomgått i møtet, og 
styreleder svarer opp henvendelsen. 
 

 
Neste møter: 

AU -møte 2/22 holdes 1. april på Regionskontoret. 
RS møte 3/22 holdes 6-7. april på Stjørdal. 

 
 
 
 


