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Åpning/velkommen 

 

Regionsleder, Odd Granerud åpnet tinget med å ønske alle delegater, observatører og 

gjester velkommen til det 7. tinget i regionens historie, og minner tingforsamlingen om å 

etterleve håndballens verdier. 

Odd Granerud gratulerte Haslum HK med sølv i Grundigligaen, samt sølv i sluttspillet. 

I tillegg ble Lillestrøm Topphåndball (M) og Stabæk (K) gratulert med opprykk til eliteserien.  

 

 

Nordis Vik Olausson, leder i Akershus Idrettskrets takker for invitasjonen til regionstinget. 

Hun er nyvalgt leder og syntes det er veldig hyggelig og ha mulighet til å delta på tinget. 

Hun understreker at idrettsglede for alle er vår felles visjon. 

Det er viktig at krets/region og forbund står sammen om de samme målene. 

Olaussen overbringer en hilsen til tinget fra idrettspresident Tom Tvedt.  

Hun forteller at det er stor rekruttering i vår krets/region og er stolt av resultatene og 

rekrutteringen i norsk håndball. 

Til slutt hilser Nordis Vik Olausson spesielt til alle som stiller opp frivillig for idretten. 

 

 

Tomm Fjærvold, styremedlem Østfold Idrettskrets hilser til tinget og takker for det flotte 

arbeidet regionen og klubbene har gjort for håndballen i Østfold i tingperioden. 

Etter nei til OL 2022 har NIF jobbet for at regjeringen skal sette av mere midler på 

statsbudsjettet til oppjustering av idrettsanlegg. 

I den forbindelse er det opprettet en egen anleggskomitee i Østfold hvor Region Øst har 

representert, som bringer mange gode resultater frem.  

Til slutt ønsker Tomm Fjærvold oss alle lykke til med tingforhandlinger. 

 

 

Forbundsstyremedlem, Bente Aksnes hilste til delegatene og takket for invitasjonen. 

Hun gratulerte, regionen, klubber, lag og dommere med god aktivitet og gode resultater 

både på topp og i bredden. 

Hun oppsummerte litt av arbeidet som nyvalgt Forbundsstyret har prioritert siden  

valget i 2015.  

Hun la frem oversikt over økonomien til norsk håndball hvor det påpekes at det er god 

styring og kontroll. 

Norsk håndball støtter åpenheten rundt økonomien til idretten. 

Aksnes roser innsatsen til hele håndball-Norge under prosessen med ny IKT struktur. 

Bente Aksnes avslutter med ønske om et godt ting. 

 

 

Daglig leder i Region Øst, Karin Hansen ønsket velkommen til våre samarbeidspartnere og 

takket for godt samarbeid. 

Karin Hansen hadde deretter opprop av delegater. 

 

 

Dirigentene hevet tinget kl 17:50 
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Odd Granerud introduserte prosjektleder Anders Bergan,  

som presenterte prosjektet «Klubbhuset» 

 

Klubbhuset er et prosjekt som ble utformet av utvalget for ungdomshåndball (UUH).  

Dette utvalget ble satt ned etter håndballtinget i 2013.  

Målsetningen var å utrede og komme med konkrete innspill til utformingen av 

ungdomshåndballen. Ett av innspillene til utvalget var å etablere et prosjekt med målsetning 

om å redusere frafallet i ungdomsgruppen.  

På håndballtinget i 2015 ble prosjektet og rammene vedtatt.  

Prosjektet er det første du møter i NHFs strategiplan. 

Det er et samarbeidsprosjekt mellom alle regioner og sentral-leddet.  

Alle seksjoner deltar og prosjektet har en totalramme på 9 millioner for perioden 2016-2018.  

Som virkemidler for å nå målsetningen ønsker man at prosjektet skal konsentrere seg om 

trenernes kompetanse, klubbenes kompetanse og aktivitetstilbudet i klubb og nærmiljø.  

Vi ønsker å nå flest mulig, der de er – I KLUBB. 

Målsetningen er klar:  

sammen skal vi jobbe for å få 10% flere utøvere i aldersgruppen 13-19 år.  

 

 

Gruppearbeid; 

Alle deltakere, styremedlemmer og ansatte deltok deretter i gruppearbeid med målsetting 

om tiltak for å nå målsettingen med flere ungdommer – lenger. 

 

 

Hva kan klubben gjøre for at spillerne blir lengre i håndballidretten? 

 I egen klubb 

 I samarbeid med «naboklubb(er)» 

 Hva er viktig for barn og unge? 

  

 

Gruppearbeidet blir ettersendt klubbene. 
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SAK 1  -   GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER 

 

Følgende hadde ordet:  

Karin Hansen, daglig leder 

 

Det ble registrert 47 stemmeberettigede delegater 

 

Fremmøtte representanter ble enstemmig godkjent 

 

SAK 2  -   GODKJENNE SAKSLISTE 

 

Følgende hadde ordet:  

Odd Granerud, Regionsleder 

 

Saksliste og forretningsorden med innkomne forslag ble enstemmig godkjent 

 

SAK 3  -   FORRETNINGSORDEN FOR  

REGIONSTINGET 20. -  21.  MAI 2016 

 

Følgende hadde ordet: 

Odd Granerud, Regionsleder 

 

Forretningsorden ble enstemmig godkjent 

  

SAK 4  -   VALG AV FUNKSJONÆRER 

 

- Dirigenter :     Arne Sverre Modahl 

      Elin Østby 

 

- Sekretærer :     Beate Løken 

      Espen Modahl  

 

- Tellekorps :     Marianne Aarønes 

      Arne Storstrøm 

    

- Red.komite :    Karin Hansen 

     Anne Berit Lund Haube 

     Svein Storjord 

     + evt forslagstiller 

 

 

- Delegater til å underskrive protokoll: Ragnhild Bruland 

      Frank Borgehagen  

 

Valg av funksjonærer ble enstemmig godkjent 
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SAK 5  -   BERETNINGER 

 

Odd Granerud innledet til sak 5 med å beskrive tilstanden i regionen og Regionstyrets 

arbeid i tingperioden.  

Regionslederen trakk frem regionens gode spilltilbud og den store aktiviteten.  

Vi har ca 135 klubber – 2 500 lag – 22 300 kamper i sesongen og 375 kvotedommere. 

Vi har bra resultater, har god økonomi og er en trendsetter i håndball-Norge. 

 

I tingperioden har Regionstyret hatt fokus på økonomi, IKT, nasjonal ledergruppe, felles 

arena for marked/salg/arrangement og spesielt ble det lagt vekt på Klubbhuset som var et 

resultat av Håndballtinget 2015  

 

Regionslederen avsluttet med å beskrive hva det sittende styret ønsker at skal være 

fokusområder i den kommende tingperioden.  

Her ble det nevnt viktigheten av deltakelse på de politiske arenaer, fortsettelse med fokus på 

handlingsplanen og at vi skal være synlige i håndball-Norge. 

Vi har tro på flere spilleflater, flere lag og flere lisensierte spillere i vår region. 

 

Helt til slutt –Regionstyret takker administrasjonen for et konstruktivt og godt samarbeid. 

Det takkes spesielt for den innsatsen de gjorde knyttet til IKT utfordringene. 

Samtidig takker vi for håndballens beste fra alle oss i region øst. 

Lykke til med tingforhandlingene. 

 

 

5.1       Beretning fra Regionstyret.  

 

Følgende hadde ordet:  

Ordstyrer Elin Østby 

 

Beretningen fra Regionstyret ble enstemmig tatt til etterretning 

  

5.2 Kontrollkomiteens beretning  

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Elin Østby 

 

Kontrollkomiteens beretning ble enstemmig tatt til etterretning 
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5.3 Valgkomiteens beretning 

  

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Elin Østby 

 

Valgkomiteens beretning ble enstemmig tatt til etterretning 

 

 

SAK 6  -   REGNSKAP 

 

6.1 Styrets årsrapport for 2014  

 

Følgende hadde ordet: 

Styremedlem Anne Berit Lund Haube 

 

Styrets årsrapport for 2014  ble enstemmig tatt til etterretning 

 

6.2 Revisjonsberetning 2014  

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl 

 

Revisjonsberetning for 2014 ble enstemmig tatt til etterretning 

 

6.3 Styrets årsrapport for 2015 

 

Følgende hadde ordet: 

Styremedlem Anne Berit Lund Haube 

 

Styrets årsrapport for 2015 ble enstemmig tatt til etterretning 

 

6.4 Revisjonsberetning for 2015 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl 

 

Revisjonsberetning for 2015 ble enstemmig tatt til etterretning 
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6.5 Resultatregnskap 2014 og 2015 

 

Følgende hadde ordet:  

Ordstyrer Arne Modahl 

 

Resultatregnskap 2014 og 2015 ble enstemmig tatt til etterretning 

 

6.6 Balanse 31.12.2014 og 31.12.2015 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl 

 

Balanse 31.12.2014 og 31.12.2015 ble enstemmig tatt til etterretning 

 

6.7 Noter til regnskapet  

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl 

 

Noter til regnskapet ble enstemmig tatt til etterretning 

 

 

SAK 7  -   TILSETTE  REVISOR 

7.1  Forslag til revisor   

Regionstyret foreslår statsautorisert revisor RSM Norge AS 

som revisor og at revisor fakturerer ut fra medgått tid. 

 

RSM Norge AS er nå felles revisor for norsk håndball. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 
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7.2 Fastsette revisorhonorar 

 

Revisor fakturerer ut fra medgått tid. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

 

SAK 8  –   INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 

Lovkomiteen har gått gjennom samtlige forslag til Regionstinget 2016.  

Lovkomiteen forutsetter at tinget kun diskuterer og eventuelt vedtar prinsippene i de enkelte 

forslag, og at den endelige utforming og konsekvensendringer foretas i samarbeid med 

Lovkomiteen umiddelbart etter at tingprotokollen foreligger. 

 

 

8.1 Lovendringsforslag 

8.1.1 Forslag fra Regionstyret vedr.endringer i regionens lov § 11 - 4 

 

Forslagstillers motivering. 

Regionstyret anser det som rimelig at utviklingen av styrehonorarene reguleres i tråd med 

den allmenne prisutviklingen i perioden.  

 

Forslag: 

§ 11 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse Tillegg i pkt. (4): 

Det gjøres en fast årlig regulering av honoraret i tråd med indeksens årlige utvikling pr. 1. 

november, dersom ikke Regionstinget bestemmer noe annet. 

 

Lovkomiteens kommentar: 

Man ønsker å knytte godtgjørelsen opp mot en indeks. LK er av den oppfatning at dette er 

fullt mulig, men gjør samtidig oppmerksom på at godtgjørelsen skal være rimelig og at den 

skal fastsettes av tinget. LK stiller spørsmål ved behovet med å ta det med i Regionens lov. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Elin Østby 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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8.1.2 Forslag fra Regionstyret vedr. endringer i regionens lov § 14 – 1b 

 

Forslagstillers motivering: 

Regionstyret legger frem et forslag i tråd med de endringer som ble gjort på Håndballtinget 

2015 omkring representasjon og annen fordeling i organisasjonen. 

Der ble det enighet om at man skulle bruke lisensierte spillere ved fordeling og 

representasjon.   

 

Forslag: (ny tekst) 

§ 14 Representasjon på Regionstinget 

 b) Klubbrepresentanter 

Alle klubber i Regionen kan stille med 1 representant. 

Klubber med mer enn 210 lisensierte spillere kan stille med 2 representanter.  

Antall betalende lisensierte spillere pr 15.02 det året det er regionsting er 

tellende for antall representanter. 

 

Lovkomiteens kommentar: 

Representasjonsreglene følger av lovnormen og de alternativer som der kan velges. Forslaget 

er etter LKs oppfatning i tråd med et av alternativene i denne , og også i tråd med praksis i 

andre Regioner, dog slik at representasjonsretten varierer – størrelsen på laget/klubben. 

Vi registrerer videre at dette er sammenfallende med hva som er bestemt i NHF sin lov.  

LK har ingen merknader. 

 

Følgende hadde ordet:  

Ordstyrer Elin Østby 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

8.1.3 Forslag fra Regionstyret vedr. endringer i regionens lov 16 - 11 

 

Forslagstillers motivering. 

Regionstyret legger frem et forslag om endringer i antall medlemmer som velges til styret og 

komiteer – i tråd med lovnormen til NIF.  

 

Forslag. (ny tekst) 

§ 16 Regionstingets oppgaver 

 11. Foreta følgende valg: 

a) Leder og Nestleder 

b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlem.  

  c) Kontrollkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

e) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
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Lovkomiteens kommentar: 

Lovkomiteen har ingen merknader til forslaget. 

 

Følgende hadde ordet:  

Styremedlem Svein Storjord 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 21.05.16 

 

 

8.1.4 Forslag fra Regionstyret vedr. endringer i regionens lov 19 

 

Forslagsstillers motivering: 

Regionstyret legger frem et forslag i tråd med de endringer som ble gjort på Håndballtinget 

2015. Der ble det vedtatt at de ansattes representant tiltrer Forbundsstyret som et fullverdig 

medlem – og videre at vedtaket er bindende for også for Regionstyrene.    

 

Regionstyret foreslår: 

§ 19 Regionens styret Pkt (2)   

Styret skal bl.a: 

Nytt pkt. l) En representant for de ansatte, valgt av og blant de ansatte, tiltrer Regionstyret 

som et fullverdig medlem. Vedkommende har personlig varamedlem. 

 

Lovkomiteens kommentar: 

LK har ingen merknader- Vi registrerer at meningen er klar – ansattrepresentant er 

fullverdig styremedlem. Vi har registrert at dette er i tråd med NHF sin lov for sentralleddet, 

og også i tråd med andre Regioners bestemmelser. Vi har notert oss at det er litt forskjellig 

ordvalg. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Elin Østby 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 21.05.16 
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8.1.5 Forslag fra Regionstyret  vedr. endring av regionens lov §25 

 

Forslagstillers motivering: 

Regionstyret legger frem et forslag i tråd med anbefalinger i ny lovnorm fra NIF – vedtatt av 

Idrettsstyret 22.10.2015.  

 

Regionstyret foreslår: 

§ 25 Lovendring 

 

Nytt pkt. (5) Regionstyret er gitt fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige 

endringer i NIFs lovnorm for særkretser/regioner.  

 

Lovkomiteens kommentar: 

LK vil ikke tilrå at Regionstyret gis fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige 

endringer i NIF sin lovnorm. Dette er en fravikelse av lovnormen i seg selv, samt det faktum 

at lovnormen ikke er noen lov i seg selv, (det er kun en anbefaling), og det forhold at det kun 

er Regionstinget som kan endre loven.  

LK kan derfor ikke godkjenne endringen. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Elin Østby 

 

Forslaget vedtatt. Antall stemmer for: 45 Antall stemmer mot: 2 

Ikrafttredelsesdato: 21.05.16 

 

 

8.2 Endringer i kampreglementet 

8.2.1 Forslag fra Regionstyret vedr. endringer i kampreglementet §1 – Generelt 

 

Opprinnelig forslag trukket – nytt omformulert forslag i samsvar med LK kommentarer: 

 

Forslag: 

§ 1 Generelt 

4.siste setningen i denne paragrafen strykes i sin helhet. 

Setningen er: Alle lag i aldersbestemte klasser skal ha med seg lagleder som må kjenne til 

NHF’s lov, kamp- og konkurransereglement. 
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Lovkomiteens bemerkning:  

Lovkomiteen har ingen merknader til forslaget. 

 

Følgende hadde ordet: 

Styremedlem Hanne Skogli 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 21.05.16 

 

 

8.2.2 Forslag fra Regionstyret – endring i kampreglementet §2 - Senior 

 

Forslagstillers motivering: 

Regionstyret legger frem et forslag i tråd med de endringene som skjer når 2. div blir endret 

og 3. div blir ren regionserie fom sesongen 2016/17.   

 

Forslag: 

§ 2 Endring (endringene er skrevet i kursiv) 

Lag fra 3. divisjon rykker opp i 2. divisjon i henhold til NHFs lov, reglement og bestemmelser. 

Regionstyret kan justere plassering i divisjoner (fra 3.divisjon og nedover) i forhold til 

påmeldte lag og antall avdelinger 

 

Lovkomiteens kommentar: 

Lovkomiteen har ingen merknad til forslaget. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 21.05.16 

 

 

8.2.3 Forslag fra Regionstyret – endring i kampreglementet §4 - Dommere 

 

Forslagstillers motivering: 

 

Regionstyret legger frem et forslag som endrer utregningen for antall kvotedommere ihht 

antall spillende lag. Det er allerede mange klubber som ønsker å dømme 11 års kampene selv 

og da kan skalaen endres slik at tellende lag skjer fom J/G 12 år og eldre.   
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Forslag: 

§ 4 Endring (Endringen er skrevet i fet og kursiv) 

Antall påmeldte dommere må stå i forhold til antall påmeldte lag til seriespill – gjelder alle 

divisjoner og klasser (unntatt for klassene 11 år og yngre).  

 

Lovkomiteens kommentar: 

Lovkomiteen har ingen merknad til forslaget.  

 

 

Følgende hadde ordet: 

Styremedlem Kjersti Arntsen, daglig leder Karin Hansen, Steinar Martinsen FIL. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 21.05.16 

 

 

8.3 Andre Forslag 

8.3.1 Forslag fra Ellingsrud IL –innføre at det skal benyttes klubbnøytrale dommere i alle 

kamper der det spilles om poeng eller plassering, dvs f.o.m J/G 12 

 

Forslagsstillers motivering: 

Dette foreslås for at man skal unngå diskusjoner og konflikter i forhold til dommere som 

representerer en av klubbene som møtes. Dommere kan havne i situasjoner der man enten 

kan risikere at man blir beskyldt for å dømme i favør av sin egen klubb, eller så kan man 

også havne i diskusjoner og «press» fra sin egen klubb hvis de skulle føle at man dømmer i 

disfavør av egen klubb. Vi er fullt klar over at flere klubber søker om å få sette opp dommere 

selv også i 12-årsklassen for å klare og dekke sin dommerkvote, men det er ingenting som 

tilsier at man kun må skaffe dommere fra egen klubb. Det er også veldig vanlig i IØR-cupen 

at hjemmelaget setter opp dommere fra egen klubb. 

 

Regionstyrets bemerkning: 

Dommernes nøytralitet er tatt inn i sesongreglementet 

(Pkt.8 Dommeroppsett) som ligger under regionstyrets myndighetsområde. 

 

Regionstyret støtter ellers ikke forslaget. 

Regionstyret viser til at det er viktig å opprettholde at alle regionens dommere er å betrakte 

som nøytrale i alle regionens kamper.  

Å ta vekk denne nøytraliteten vil øke utgiftene for klubbene og øke reisevei og tid for 

dommerne. Regionen opplever ikke at dette er en utfordring for dommere eller klubber.  
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Lovvkomiteens kommentar: 

Lovkomiteen finner at vi har ingen merknader til styrets vurdering. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl, styremedlem Kjersti Arntsen 

 

Forslaget blir oversendt til nytt regionstyret slik at de tar det med i sitt videre arbeid. 

 

 

8.3.2 Forslag fra Ellingsrud IL – foreslår å fjerne diettgodtgjørelse for dommerne under 

seriekamper i Regionserien.  

 

Forslagsstillers motivering: 

Vi regner med at forslaget vil skape diskusjoner. Vi foreslår dette, med den begrunnelsen at 

vi opplever akkurat dette for en unødvendig økonomisk belastning for klubbene. I løpet av 

en lang arrangementsdag i hallen, så kan klubbene i ytterste konsekvens oppleve å utbetale 

flere tusen kroner i diettgodtgjørelse. Lag og spillere som vet de kommer til å være borte i 

mange timer i forbindelse med kamp(er) er nødt til å ta høyde for dette selv og planlegge evt 

bespisning. Etter vårt syn så burde dette også gjelde dommerne. En vanlig diettgodtgjørelse 

ligger på kr. 280,- per dommer, dvs fort kr. 560,- per dommerpar. 

 

 

Regionstyrets bemerkning: 

Regionstyret støtter ikke forslaget. 

NHF som organisasjon bruker statens satser pr dd. Region Øst forholder seg til føringer som 

gis fra NHF sentralt ifm diett og km godtgjørelse for hele organisajonen.   

Regionstyret oppfatter at dommerne er en honorert tjeneste for utført arbeid. 

 

Lovkomiteens kommentar: 

Lovkomiteen finner at vi har ingen merknader til styrets vurdering. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl, styremedlem Kjersti Arntsen 

 

Forslaget blir oversendt til nytt regionstyret slik at de tar det med i sitt videre arbeid. 
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8.3.3 Forslag fra Ellingsrud IL –alle lag får nye 5 arbeidsdager på å vederlagsfritt kunne 

endre en kamp som Regionen flytter, etter at de endelige terminlistene er publisert.  

 

Forslagsstillers motivering: 

Ofte sitter trenere og lagledere i mange timer for å flytte kamper og tilpasse terminlistene for 

sine lag. Mange trenere har ofte denne jobben for flere lag samtidig. I denne situasjonen er 

det viktig at kamper ikke kolliderer, slik at lag i verste fall blir stående uten trener. I 

terminlisteforslagene som kommer ut, så er det flere tilfeller der kamper står oppført slik at 

det er god tid til å rekke f.eks to kamper en dag, fordi de står med mange timers forskjell i 

forhold til kampstart. Ofte lar man disse kampene da stå. Når da de endelige terminlistene 

blir publisert, så kan man oppleve at kampene er flyttet så mye, at de da plutselig kolliderer. 

Det betyr at man etter dagens regelverk må ut med kr. 500,- i endringsgebyr for en kamp 

som egentlig var ok. Dette kan også skje ved pakking av kamper i en hall. Hvis disse 

kampene overskrider maks antall på 2 kamper per halvår for et lag, så står man plutselig i en 

lite heldig situasjon.  

 

 

Regionstyrets bemerkning: 

Regler og rammer for omberammelser er tatt inn i sesongreglementet 

(Pkt.6 Kampendringer/omberammelser) som ligger under regionstyrets myndighetsområde. 

Regionstyret støtter ellers ikke forslaget. 

Regionstyret ser at kamper kan bli flyttet som klubben her sier, men å ytterligere gi 5 ekstra 

dager til NY flytting løser ikke utfordringen – da er det igjen nye kamper som må 

flyttes/pakkes. 

 

Lovkomiteens kommentar: 

Lovkomiteen finner at vi har ingen merknader til styrets vurdering. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ordstyrer Arne Modahl, styremedlem Tone Røssel 

 

Forslaget blir oversendt til nytt regionstyret slik at de tar det med i sitt videre arbeid. 
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SAK 9  -   BEHANDLE OG VEDTA REGIONENS HANDLINGSPLAN   

       FOR 2016-2018 

 

Svein Storjord fra Regionstyret innledet til behandlingen av handlingsplanen.  

Planen ble endret på Håndballtinget i 2015. 

Storjord beskrev planens innhold og bakgrunnen for målene som er satt.  

Han påpekte videre at man er avhengig av at alle ledd i regionen må bidra for at man skal nå 

målene i handlingsplanen. 

 

Hovedarbeidet på fokusområdene de neste 2 år. 

 

A: Flere ungdommer i norsk håndball – lenger 

Regionale delmål: Region Øst skal øke antallet spillere i aldersgruppen 13-19 år med 311 pr. 

1.3.2017 (ift. 1.2.2015). 

 

Regionale tiltak 

1. Gjennomføre tiltak innenfor prosjekt Klubbhuset (inkl. klubbutvikling) i samsvar 

med NHFs sentrale utviklingsplan 

2. Klubber som vil delta i Klubbhus-prosjektet skal få tilført kompetanse, kunnskap og 

bistand 

 

B: Landslagene 

Fokusområdet tilligger NHF sentralt, og Region Øst har derfor ingen prioriterte tiltak utover 

det som følger av handlingsplanen for øvrig. 

 

C: Beach håndball. 

Regionale delmål 

Region Øst skal bidra positivt til utviklingen av beachhåndball og de vedtatte mål fra 

håndballtinget.   

Antall lag totalt i regional beachserie i 2016: 50 

Antall lag totalt i regional beachserie i 2017: 100.   

 

Regionale tiltak 

1. F.o.m. sommersesongen 2016 inviteres det til Regionsserie i beach for klassene J/G12 

og eldre (inkl. senior)  

2. F.o.m. sommersesongen 2016 etableres det kvalifisering til NM beach for kvinner og 

menn, junior og senior, ev. i samarbeid med nærliggende region(er). 

3. Gjennomføre utviklingstilbud for spillere, trenere og dommere for videre utvikling 

av aktiviteten.  

4. Benytte spilltilbud innen Flyball i ordinær håndballsesong som markedsføring av 

beachhåndball.  
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D: Anlegg 

 

Regionale delmål 

(ingen – tilstrekkelige mål på overordnet nivå)  

 

Regionale tiltak 

1. Gjennomføre anleggskartlegging annet hvert år 

a. første revisjon senest pr. regionstinget 2016 

b. fortrinnsvis i samarbeid med andre hallidretter  

2. Promotere verktøykassen for utvikling av anlegg 

3. Minimum årlige politiske møter med idrettskretsene for å fremme prosjekter 

4. Bistå klubber politisk inn mot idrettsråd, etter avtale 

5. Ta initiativ og støtte regionens eliteklubber, for å bidra til de har godkjente anlegg for 

sitt nivå 

6. Etter søknad bevilge inntil 250.000 kr til beachanlegg pr. år (max. 100.000 kr i støtte til 

realisering pr. beachanlegg og/eller kr. 25.000 pr. oppgradering av beachanlegg). 

7. Samarbeide med andre hallidretter for å øke gjennomslagskraften i anleggsspørsmål 

 

Kommentar Ingrid Blindheim: Ønsker at regionen støtter klubbene inn mot kommuner og 

fylke for oppgradering av anlegg. 

 

 

E: Forenkling av hverdagen/kommunikasjon 

 

Regionale delmål 

Region Øst skal levere den beste klubbservicen innenfor NHF gjennom den tilgjengelighet, 

kompetanse og den holdning som regionens ansatte møter sine brukere med. 

Regionen og klubber skal årlig oppnå flere positive presseomtaler i sin lokalpresse for små 

og store saker fra bredde og topp. 

Region Øst skal fortsatt være en pådriver ift. NHFs IKT-løsninger  

 

 

Regionale tiltak 

1. Jevnlige målinger skal dokumentere servicenivå.  

2. Mediehåndtering/presseomtale inntas i klubbutviklingen eller løses på en slik måte at 

klubbene kan få tips/støtte på området. 

3. Region Øst skal på egenhånd søke oppnåelse av medieomtale 

4. Region Øst skal aktivt bruke og være tilgjengelig i de sosiale media som NHF til 

enhver tid er tilstede i. 

5. Vurdere bruk av IKT på nye områder som f.eks. utdanning/e-læring, webinarer m.m. 

 

 

 

F: Organisasjon 
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Regionale delmål 

Regionsting, regionens handlingsplan og oppfølgingen av denne skal være forpliktende og 

med prioriterte prosjekter  

Region Øst skal styrke klubbutvikling i planperioden slik at virksomhetene i større grad blir 

klubbstyrt, og bidrar til å realisere målet «Flere ungdommer i norsk håndball – lenger».  

For alle klubbutviklingstiltak skal opplevd kvalitet og utbytte evalueres som grunnlag for 

kontinuerlig utvikling og forbedring av tiltaket 

 

 

Regionale tiltak  

1. Regionstyret skal påse at handlingsplanen er forpliktende, med særlig fokus på de 

områdene som blir prioritert  

2. Tingdirigenter skal påse at tingvedtak er entydige og forpliktende  

3. Klubbutviklingstiltak iverksettes som del av tiltak inntatt under punkt A: Flere 

ungdommer i norsk håndball – lenger 

 

Kommentar Ingrid Blindheim: Ønsker at tingdelegatene skal påse at tingvedtak er entydige 

og forpliktende – og ikke tingdirigentene. 

 

 

G: Økonomi 

Regionale delmål 

Region Øst skal bidra til at produktet til regionens klubber styrkes gjennom fokus på økt 

kompetanse på arrangement- og kommunikasjon/markedsføring.  

Gjennom gode lokale arrangement og utvikling av kompetanse på 

arrangementsgjennomføring skal vi inspirere frivillige til å bidra i gjennomføringen av større 

regionale og nasjonale arrangement. 

 

 

Regionale tiltak 

1. Utvikle arrangementsguide for klubber som ønsker å skape en bedre opplevelse i 

hallen  

2. Utvikle et enkelt konsept med tips ift. kommunikasjon og markedsføring som 

klubber kan ta i bruk  

3. Skape møtearenaer for klubber hvor de kan utveksle og dele erfaringer.  

4. Skape attraktive arrangement når f.eks.  fellesrunder for Bring og Lerøy holdes.  

5. Kåre årets arrangør hver sesong 

 

 

 

 

 

H: Euro 2020 
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Fokusområdet tilligger primært NHF sentralt.  Region Øst har derfor ingen prioriterte tiltak, 

men vil bidra med kompetanse og kapasitet etter ønsker og behov, særlig mht. finalespill 

som skal avvikles i Telenor Arena. 

 

 

Følgende hadde ordet: 

Styremedlem Svein Storjord, styremedlem Kjersti Arntsen, Ingrid Blindheim  

 

 

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

SAK 10  -   KONTINGENTER OG BUDSJETTRAMMER FOR 2016 -2018 

10.1 Vedta størrelsen på godtgjørelse til Regionstyret.  

 

Forslagstillers motivering: 

 En økning av totalrammen da denne ikke er regulert siden 2010 

 En fast regulering av Regionstyrets godtgjørelse hvert år  

(ref tidligere lovforslag § 11) 

 Rammen økes noe for å kompensere for flere medlemmer – denne økningen 

innebærer kun å opprettholde samme nivå pr person som tidligere 

 

Regionstyret foreslår: 

Regionstyret foreslår at godtgjørelsen til Regionstyret økes med kr. 5.000,- pr 1. januar 2016 

slik at totalrammen da blir på kr. 240.405,- pr år inkludert konsumprisindeks regulering 

01.01.2016. 

 

Videre foreslår Regionstyret å øke rammen med ytterligere 20.000,- fra 2016 hvis forslag om å 

redusere antall styremedlemmer ikke vedtas. 

 

 

Følgende hadde ordet:  

Dirigent Elin Østby, styremedlem Anne Berit Lund Haube 

 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Ikrafttredelsesdato: 21.05.16 

 

 

 



18 

 

 

 

 

10.2 Budsjettramme for 2017 og 2018 

 

 

Følgende hadde ordet: 

Styremedlem, Anne Berit Lund Haube 

 

Budsjettet enstemmig vedtatt. 

 

 

10.3 Klubbkontigent Region Øst 

 

Regionstyret foreslår: 

Regionstyret foreslår at klubbkontigenten til Region Øst forblir uendret. 

Det vil si kr 3000,- kr pr klubb pr. sesong. 

Dette gjelder for perioden 2017-2018. 

 

Følgende hadde ordet: 

Dirigent Elin Østby 

 

Forslag enstemmig vedtatt.  
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SAK  11  -   VALG 

11.1 Valgkomiteens innstilling til valg av regionstyre 

 

Leiv Ragnar Eng, leder av valgkomiteen presenterte innstillingen fra valgkomiteen: 

 

Leder   Odd Granerud  Rælingen HK   Gjenvalg 

Nest Leder  Hanne Skogli   Son HK   Gjenvalg 

Styremedlem  Mats Kristoffersen  OSI    Gjenvalg 

Styremedlem  Nina Frivold   Njård    Ny 

Styremedlem  Jan Ivar Lorentzen  Skiptvet   Ny 

Styremedlem  Kjetil Strømseth  Oppsal    Ny 

 

Varamedlem  Kjersti Røssand  Kløfta    Ny 

Varamedlem  Anne Borglin   Bækkelaget   Gjenvalg 

 

 

Styremedlem Kjersti Arntsen foreslår Anne Berit Lund Haube Slitu IF,  

som leder for Odd Granerud, Rælingen HK 

 

Anne Berit Lund Haube valgt med 35 stemmer mot 10 stemmer 

 

Styremedlem Kjersti Arntsen foreslår Svein Storjord Ullern IF,  

som nestleder. Ingen motkandidater 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Styremedlem Kjersti Arntsen foreslår følgende kandidater som styremedlemmer; 

Mats Kristoffersen, OSI  37 stemmer   

Hanne Skogli, Son HK  41 stemmer 

Jan Ivar Lorentzen, Skiptvet 34 stemmer 

Kjersti Arntsen, Lørenskog 42 stemmer 

 

Disse ble satt opp mot følgende kandidater innstilt av valgkomiteen: 

Kjetil Strømseth, Oppsal  10 stemmer 

Nina Frivold, Njård   11 stemmer 
 

De 4 med flest stemmeantall ble valgt som styremedlemmer. 
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Forslag på varamedlemmer; 

Kjetil Strømseth, Oppsal 45 stemmer – ingen motkandidat (kjønnsfordeling) 

Nina Frivold, Njård  33 stemmer 

Kjersti Røssand, Kløfta IL 12 stemmer 

 

Kjetil Strømset – Enstemmig vedtatt. Nina Frivold valgt med 33 stemmer mot Kjersti 

Røssand med 12 stemmer. 

 

Nytt valgt Regionstyre for perioden 2016-2018: 

 

Leder   Anne Berit Lund Haube Slitu IF    Gjenvalg 

Nest Leder  Svein Storjord   Ullern    Gjenvalg 

Styremedlem  Mats Kristoffersen  OSI    Gjenvalg 

Styremedlem  Hanne Skogli   Son HK   Gjenvalg  

Styremedlem  Kjersti Arntsen  Lørenskog   Gjenvalg 

Styremedlem  Jan Ivar Lorentzen  Skiptvet   Ny 

 

Varamedlem  Kjetil Strømseth  Oppsal    Ny 

Varamedlem  Nina Frivold   Njård    Ny 

 

 

Følgende hadde ordet:  

Magnus Berg, Kjell Håvard Liane, Kjersti Arntsen, Knut Sundby, Tove Karlsen, Anne Berit 

Lund Haube, Odd Granerud, Hanne Skogli, Mats Kristoffersen, Bjørnar Myking, Leiv 

Ragnar Enger, Kai Arne Trollerud. 

 

 

10.2 Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité 

 

Følgende hadde ordet: 

Leder av valgkomiteen Leiv Ragnar Eng  

 

 

Kontrollkomité 2016-2018 

 

Leder   Odd Juel Bakke  Drøbak/Frogn IL  Gjenvalg 

Medlem  Kåre Mathisen  Fjellhammer IL   Gjenvalg 

Medlem  Nina Unrum Fredh  Tveter HK   Gjenvalg 

Varamedlem  Mette A.Jacobsen  Ås IL håndball  Gjenvalg 

 

 

Innstillingen ble vedtatt. 
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10.3 Regionstyrets innstilling til valgkomité 

 

Følgende hadde ordet:  

Regionsleder Odd Granerud 

 

 

Valgkomité 2016 - 2018. 

 

Leder   Kari Vanebo   Holmen IF    Gjenvalg 

Medlem  Odd Egil Lien   Degernes IL    Gjenvalg 

Medlem  Liss Tunheim   HSIL IL    Ny 

Varamedlem  Harald Joa   Øvrevoll Hosle IL  Ny 

 

 

Innstillingen ble vedtatt. 

 

 

10.4  Representasjon 

 

10.4.1 Representanter til ting i forbund og krets. 

 

Regionstyret foreslår: 

Regionstyret foreslår at det nye Regionstyret får ansvar for å utnevne delegater til 

Håndballtinget og kretstinget i Akershus Idrettskrets, Oslo Idrettskrets og Østfold 

Idrettskrets. 

 

Følgende hadde ordet: 

Dirigent Arne Modahl 

 

Forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Tingforhandlingene ble avsluttet kl: 13:20 
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Avslutning. 

Leder Odd Granerud og Daglig leder Karin Hansen tok ordet for å takke og overrekke 

blomster til: 

Dirigentene;  Arne Modahl og Elin Østby 

Personer ut av valgte verv; Kjell Håvard Liane (sølvmerke) , Åge Mathisen (gullmerke) , Leif 

Ragnar Enger (hedersgave) , Tone Mette Hval Røssel, Wenche Braathen (sølvmerke), Anne 

Borglin (sølvmerke) , Øistein Pettersen, Thomas P Murby (sølvmerke) , Tom Sigurd Raae 

(sølvmerke). 

 

Nyvalgt leder Anne Berit Lund Haube takket og overrakte blomster samt gullmerket til Odd 

Granerud for innsatsen i Region Øst,  

samt ansatte fra administrasjonen; Øystein Snekkerhaugen, Espen Modahl, Beate Løken, 

Torunn Thoresen, Arne Storstrøm, Marianne Aarønes og Karin Hansen. 

 

 

Utmerkelser delt ut under middag fredag av Karin Hansen og Odd Granerud. 

 

Regionens hedersgave: 

Tomm Fjærvoll, Askim IF 

Lise Johansen 

Randi Strand 

Solveig Holm 

Åse Berit Morken 

Karin Linnea Ruderaas 

Eva Kristensen 

Marta Kleppe 

Torfinn Wilhelmsen, Lisleby 

Erling Thorsen, Son HK 

 

Regionens hedersmerke i sølv: 

Svein Ekra, Kolbotn 

Frank Borgehagen, Rælingen HK 

Ingrid Blindheim, HK Herulf Moss 

 

Regionens hedersmerke i gull: 

Bjørn Erik Børresen, Rælingen HK & Høland  

Ole Aasgaard, Rælingen HK 

Åge Mathisen, Fjellhammer IL 

 

 

 

 

_______________________    _______________________ 
Ragnhild Bruland     Frank Borgehagen  

Fjellhammer IL     Rælingen HK 


