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PROTOKOLL 
Regionstyremøte nr. 4/21 

 
 
Regionstyremøte fredag 28. mai 2021 på Teams  
  
 
Regionstyret:  Øyvind Togstad Regionleder 

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

Gjester: Per Olav Hopsø Leder LOC Trondheim (sak 21049)  
 

Fra adm: Svein Olav Øie Daglig leder 
  Inger J. Bakke  Seksjonsleder (referent) 
  Kristian Valstad Seksjonsleder (sak 21046-47) 
  Ove Grubba  Prosjektleder Euro 2020 (sak 21049)  
 
 
Saksliste: 
Sak 21042  Daglig leders rapport  
Sak 21043  Regnskap første kvartal 2021 
Sak 21044  Ansvarsmatrisen for Regionstyretstyret 
Sak 21045     Mål- og Handlingsplan 2020 - 23 
Sak 21046     Håndballforum 2021 
Sak 21047  Status påmeldinger og Idrettsregistreringen 
Sak 21048  Oppfølging av saker fra Håndballtinget i 2019 og Regionstinget 2020 
Sak 21049  Evaluering av Euro 2020 
 
 

SAK 21042  Daglig leders rapport 
Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden forrige 
styremøte. 

  
• Administrasjon: 

o Alle i Trondheim på hjemmekontor. 
o Ukentlige beredskapsmøter med Idrettskrets og andre 

særidretter. 
o Hele administrasjonen samlet 5.-7. mai. 
o Klubbrådgivere og seksjonsleder deltar på sentral 

Veiledersamling. 



 

Side 2 
 

 
o På grunn av oppblomstring av Korona i Trondheim ble det 

gjort endringer i sakslisten til møte. Administrasjonen 
utarbeider forslag til nytt Årshjul for styret slik at vi får 
gjennomført de planlagte presentasjonene fra sonelederne og 
besøkt flest mulig områder i regionen i løpet av tingperioden. 

• Ut i klubb 
o Sonemøter gjennomført i alle soner. I sonene Nordmøre og 

Romsdal, Sunnmøre, Namdalen og Helgeland deltok 
styreleder og daglig leder kombinert med anleggsmøter med 
kommuner og klubber. 

o Klubbmøter startet opp. 
o Klubbene i Trondheim møte angående Regionserien J/G16 
o Planlegging av spillerutviklingsaktiviteter og kartlegging. 
o Engasjering av personer til aktivitetene sesongen 21/22. 
o Kurskatalog for sesongen 21/22 utarbeides nå. 
o Talentsamling avlyst sommer 2021 grunnet korona. 
o Felles nasjonale inspirasjons -webinar - uke 22. 

• Kast Ballen 
o Aktivitet skal gjennomføres på skolene uke 37-39. 
o 214 skoler påmeldt fordelt på 17 soner.  
o 4 Teams-møter gjennomført med klubbene som sokner til 

skolene. 123 klubber har deltatt. 
o Region Nord dekker kostnadene for baller på 164 skoler. 50 

skoler dekkes av nasjonale sponsorer. 

• Dommerpåmelding sesongen 21/22. 
o 1456 dommere påmeldt av klubbene. 451 dommere godkjent 

påmelding. Det jobbes videre for å øke denne andelen. 

• Tilrettelagt Håndball 
o Landsturneringen 2021 avlyst. 
o Nytt rekrutteringsprosjekt skal gjennomføres i regionen. 

• Nasjonal Elitehåndball 
o Klubbesøk Eliteklubbene gjennomført. 
o Kolstad Håndball deltar i oppstart av rullestolhåndball. 
o Målvakts prosjekt for Lars Djupviks minnefond under 

utarbeidelse. 

• SoMe 
o Oppdatert årshjul på handball.no/ Region Nord. 
o Fokus på gladsaker. 
o Klubbportal - et hjelpeverktøy for klubbene under 

utarbeidelse. 
o Task Force – nasjonal gruppe som jobber med tiltak for årets 

comeback-sesong. 
  



 

Side 3 
 

 

• Marked og arrangement: 
o Gjensidige cup høsten 2021. 
o Sponsorforum regionalt planlegges. 
o Euro 2026 og 2028 - gjennomgang av muligheter for Region 

Nord. 
o MyGame - streaming av breddekamper i Norge. NHF jobber 

med å rulle ut dette for håndballen. 

• Anlegg 
o Oversikt over halleie med gjennomgang av de dyreste 

kommunene. 
 

  Vedtak sak 21042 
Orienteringen tatt til etterretning 

 
 

SAK 21043  Regnskap Q1 2021 
  Daglig leder gikk igjennom Regnskap for første kvartal 2021. 

• Resultat i henhold til revidert budsjett. 
• Reskontro ut til klubbene er minimal. 
• God avkastning på fondet. 
• Gjennomgang Lisens - og fylkestilskudd i år. 

  Vedtak sak 21043 
Regnskap første kvartal 2021 tatt til etterretning 

 
 

SAK 21044  Ansvarsmatrisen for Regionstyret 
Styremedlemmene ga en rapport fra de ansvarsområdene som de har 
ansvaret for. 

  Vedtak sak 21044 
Orienteringene tatt til etterretning 

 
 

SAK 21045  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 Regionstyremøte. 
 
• Ut i klubb 
• Anlegg 
• Nasjonal elitehåndball 

  Vedtak sak 21045 
Orienteringen tatt til etterretning 
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SAK 21046  Håndballforum 2021 
  Det vil bli arrangert tre Håndballforum høsten 2021: 
 

§ Tromsø  25/9 
§ Stjørdal  28/8 
§ Molde  18/9 

 

Programmene for alle tre forumene ble presentert. 

  Ansvarlig for sonelederne   Nina Tranås 
Ansvarlig i Tromsø   Marius Josefsen 
Ansvarlig i Stjørdal   Inger Lise G. Augdal 
Ansvarlig i Molde   Frode Børstad 

 
Administrasjonen og Regionstyret samarbeider i gjennomføringen av 
forumene. 

 Vedtak sak 21046 
Programmene til forumene vedtatt 

 

SAK 21047 Status påmeldinger og Idrettsregistreringen 
Seksjonsleder Kristian Valstad ga en status på påmeldinger og 
gjennomføring av vår kampaktivitet sesongen 2021 - 22. Daglig leder 
presenterte Idrettsregistreringen. 
 
Påmeldinger 
• Status påmeldte lag pr. sone og pr. klasse. 
• Antall påmeldte gutte/herre lag. 
• Antall påmeldte jente/dame lag. 
• Gjennomføring av Regionserien J/G 16 år. 

 
Idrettsregistreringen 
• Tallene for Region Nord er gode, og høyere enn fryktet etter et år 

med pandemi. Det er registrert 36236 aktive medlemmer, dette er 
1861 færre enn siste sesong.  

 Vedtak sak 21047 
Presentasjonene tatt til etterretning. Regionstyret bevilger en ekstra 
økonomisk ramme på inntil kr 75 000,- for å finansiere Regionserien 
Gutter 16 år slik at kostnadene blir på linje med Regionserie Jenter 16 år  
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SAK 21048 Oppfølging av saker fra Håndballtinget i 2019 og Regionstinget 2020 
Regionleder ga en status på oppfølgingen av tre saker fra 
Håndballtingene i 2019 og 2020. 

 
• Ansettelse av daglig leder - saken er overført til Trøndelag 

Idrettskrets som har tatt den videre inn i NIF-systemet. Styreleder 
anser dermed saken som fulgt opp av RS, i tråd med Regionstingets 
vedtak. 

• Pengeflyten i norsk håndball - saken er under utredning av nasjonal 
ledergruppe (NL), vil bli presentert for Forbundsrådet (FR) ila 2021. 

• Effektivisering/organisasjonsutvikling norsk håndball - en 
arbeidsgruppe oppnevnt av FS der alle regionene er representert 
starter arbeidet 2/6-2021. Fra Region Nord deltar styreleder Øyvind 
Togstad. Arbeidsgruppen vil gi en foreløpig statusrapport i 
Ledermøtet 2.-3.oktober 2021, med endelig innstilling ifbm 
Håndballtinget i mai 2022. 

 Vedtak sak 21048 
Orienteringen tatt til etterretning 

 

SAK 21049 Evaluering av Euro 2020 
LOC leder Per Olav Hopsø og prosjektleder Ove Grubba foretok en 
oppsummering av arbeidet med Euro2020, oppsummeringsrapporten med 
anbefalinger for framtidige mesterskap oversendes NHF sentralt. 
Hovedtema; 
• Regionens overordnede mål for Euro 2020. 
• Organisering av mesterskapet. 
• Frivillige 
• Marked 
• Pre -og sideevents 
• Testarrangement 
• Honorær komitè 
• Fremtidens organisering 
• Task Matrix 

 Vedtak sak 21049 
Styreleder og daglig leder gjennomfører evalueringsmøte med NHF 
sentralt den 24/6-21. Inngått avtale mellom NHF og RN, samt 
prinsippene i oppsummeringsrapporten med anbefalinger, vil bli drøftet i 
evalueringsmøtet 

 
 
 
 
 
 


