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REFERAT FRA MØTE STJØRDAL OG OMEGN – REGION NORD 

Dato: 8 mars 2022 

Sted: Fysisk i Meråkerhallen og på teams 

Tilstede:  

✓ Selbu IL v/ Anne Fallmyr 

✓ Varden IL v/ Stina Kulseth og Linda Amundstuen 

✓ Hegra IL v/ Kristin Verket 

✓ Soneleder Bodil Myhr 

✓ Klubbrådgiver Tuva Witzø Johannesen 

✓ Fra regionstyret Inger Lise Augdal 

Forfall:  

- Stjørdals Blink 

- Lånke IL 

 

1. Info fra regionen 

- Presentasjon av nye ansatte fra regionkontoret 

- Forbundsting 

o Soneleder Bodil Myhr velges som representant for Sone Stjørdal og omegn 

o Sone Stjørdal og omegn skal i tillegg velge 5.vara. Dette bør avklares innen 15 mars. 

Klubbene bes ta en ekstra runde på å fremme forslag til vara. Endelig beslutning taes 

da per mail 

- Orientering om tingsaker v/ Inger Lise Augdal 

o Region Nord fremmer 4 saker til endringer i årets forbundsting 

- Håndballforum 27 august. Start rekrutteringen allerede nå ! 

o Det er viktig at klubbene tar runden og nominerer til begeistringspriser 

o Vi følger opp dette på neste sonemøte 

 

2. Lokale saker 

Status dommere og dommerrekruttering 

- På sonemøte på Skatval før ble tema dommere tatt opp. Hvordan skal vi sikre og følge opp 

nye dommere 

- Burde vi fått til ei felles samling for nye dommere? 

- Er det planlagt dommertrinn 1 i vår 

- Tips fra Varden: Dommere inviteres også med på cup sammen med lagene.  

- Tips: Invitere med dommere på Kolstad eller Byåsen kamp som kan kombineres med 

dommersamling 

o Vi setter dette som mål for høsten 2022, følges opp på neste sonemøte 

- Ang dommersatser; hvordan kan dette spilles opp som sak, bør vi ta det gjennom 

regiontinget? Tuva sjekker opp status på framdrift og gir tilbakemelding 

- Hvordan sikre kompensasjon for klubber som har flere dommere enn hva minstekravet til 

dommerkvote tilsier 
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Halløsning på Skatval/ Stjørdal 

- Hallen er ikke tilgjengelig før til høsten 

- Foreslår at media kontaktes for å få på plass en god sak om at klubbene stiller opp for 

hverandre.  

- Ang hallfordeling for neste sesong 

o Kommer opp som sak på årsmøtet i Idrettsrådet 5 april. Viktig at håndballen sørger 

for å være representert på årsmøtet i Idrettsrådet. 

Nye styrer i klubbene etter kommende årsmøter – organisering av neste sonemøte  

Forslag:  

- Invitere hele styrene til felles sonemøte/ kan kombineres med lokalt styremøte 

- Da kan vi dele i grupper for erfaringsutveksling 

- Sikre at det blir en rasjonell gjennomføring av saker og diskusjoner 

- Tuva og Bodil jobber videre med dette 

Halleie 

- Viktig at vi fortsetter dialogen med utleiere 

Kurs 

- Er det mulig å legge opp kurs utenom sesong 

- Se på kursplan og melde inn behov på neste sonemøte 

 

3. Eventuelt 

Kast ballen blir også en mulighet i neste sesong.  

Samarbeid fotball/ BDO 

- Hvordan ligger man ift samarbeidsmøte med fotballen ? 

- Inger Lise sjekker ut hvordan saker står 

Påmelding og nivåvalg for neste sesong 

- Taes med som tema på neste sonemøte 

- Husk å ta med organisering av kortbanehåndball på neste sonemøte (Innspill 1:  blir det for 

sjelden med få kamper og for noen lag for få hjemmekamper Innspill 2: Andre opplever at 

denne organiseringen fungerer godt). 

Innspill seriereglement 

- Det er ønske om endring i prosessen, klubbene opplever at de kommer med innspill, men at 

det er liten grad av helhetlig diskusjon omkring forslag som er kommet inn og som vedtas. 

 

Neste sonemøte blir i mai. 

 

 

Referat v/ Bodil Myhr /s/ 
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