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Åpning/velkommen

Anne Berit Lund Haube, leder i regionstyret åpnet tinget med å ønske alle delegater,

observatører og gjester velkommen til det 8. tinget i regionens historie, og fremla et ønske

om gode diskusjoner og fremtidsrettede innspill i løpet av tinget.

Hun gratulerte damelaget til Rælingen HK til med opprykk til eliteserien og ønsket de lykke

til. Geir Vestrheim leder i Rælingen HK mottok blomster.

Guro Røen og Kjersti Arntsen ble tildelt prisen for årets dommerpar, og leder i regionstyret

Anne Berit Lund Haube avsluttet med å uttrykke hvor stolt hun er over at de tilhører

nettopp Region Øst.

Karin Hansen, daglig leder i region øst ønsket velkommen til regionstinget, og startet

kvelden med å sette søkelyset på våre samarbeidspartnere Hadeland Glassverk, Tine og

HMK Buss og hvilke muligheter de kan tilby.

Karin Hansen hadde deretter opprop av delegater og andre inviterte og minnet om

håndballens hjerteprosjekt Klubbhuset, hvor hun fremmet ønske om at flere klubber deltar i

prosjektet.

Bente Aksnes, medlem av forbundsstyret, hilste til delegatene og de andre inviterte og

takket for invitasjonen. Aksnes åpnet med å hilse fra presidenten og resten av

forbundsstyret, før hun oppsummerte litt av arbeidet med Klubbhusprosjektet og

medlemsveksten i Norsk Håndball. Håndballforbundet begynner å nærme seg 134.000

medlemmer, og det viser seg å være god vekst både på gutte- og jentesiden.

Håndballforbundet er dermed Norges nest største barne- og ungdomsorganisasjon, og dette

knyttes sterkt til den store satsningen for Klubbhuset, og målet om 'flere ungdommer

lenger'. Strategiplaner tas opp som et viktig tema for klubbene, men Aksnes konstaterer at

det til syvende og sist ikke er planene som gir de endelige resultatene, men selve

gjennomføringen. Hun presiserer også at regionstinget tar opp mye av det forbundsstinget

tar opp i forhold til utvikling. Aksnes avsluttet med å ønske alle et godt regionsting.

Dirigentene hevet tinget kl. 16:55.

Anne Berit Lund Haube, leder i regionstyret innledet kveldens diskusjonstemaer om

samfunnsansvar og sosiale medier. Deretter introduserte hun innlederne Erik Andersen

og Marie Brudevold, hvor de pratet om hvilket samfunnsansvar klubbene har i

nærmiljøet og hvordan klubbene kan benytte sosiale medier i hverdagen.

Gruppearbeid;

Alle deltakere, styremedlemmer og ansatte deltok deretter i gruppearbeid om temaene

samfunnsansvar og sosiale medier. De ulike temaene hadde følgende diskusjonspunkter:

Samfunnsansvar

• Hvordan skal vi som klubb ta et større samfunnsansvar i nærmiljøet enn vi gjør?



• List opp mulige tiltak — eller

• Sett opp en liste over tiltak som er mulig å gjennomføre, alene eller sammen med

andre klubber, som innebærer at vi tar et større samfunnsansvar i nærmiljøet.

• Er det noen klubber som allerede har noen erfaring med å ta slikt ansvar i

nærmiljøet?

Sosiale media

• Hva skal til for at klubben skal lykkes med sosiale media som kanal?

• HVEM er målgruppen? Spillere/ Medlemmer/ Foresatte/ Publikum/Fans?

• Tiltak og suksessfaktorer for å lykkes.

• Er det noen klubber som allerede har noen tips/erfaringer?

Gruppearbeidet blir ettersendt klubbene.

SAK 1 - GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret

Det ble registrert 30 stemmeberettigede delegater

Fremmøtte representanter ble enstemmig godkjent

SAK 2 - GODKJENNE SAKSLISTE

Følgende hadde ordet:

Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret

Saksliste og forretningsorden med innkomne forslag ble enstemmig godkjent

SAK 3 - FORRETNINGSORDEN FOR
REGIONSTINGET 25. - 26. MAI 2018

Følgende hadde ordet:
Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret

Forretningsorden ble enstemmig godkjent



SAK 4 - VALG AV FUNKSJONÆRER

- Dirigenter : Arne Sverre Modahl

Irene Starholm

- Sekretærer : Aina A. Westgaard

Kristin Vangen

- Tellekorps . Marianne Aarønes

Arne Storstrøm

Jan Remo Prytz

- Red.komite : Karin Hansen

Anne Berit Lund Haube

Svein Storjord

Christer Høyning (HK Eidsberg)

- Delegater til å underskrive protokoll: Geir E. Hagen (Lørenskog HK)

Hege Bentzon (Skedsmo HK)

Valg av funksjonærer ble enstemmig godkjent



SAK 5 - BERETNINGER

Anne Berit Lund Haube, leder i regionstyret innledet til sak 5 med å beskrive tilstanden i

regionen og regionstyrets arbeid i tingperioden.
Hun la stor vekt på prosjektet Klubbhuset som har fokuset på beholde flere ungdommer
lenger. I trå med dette har man i tingperioden utvidet spilltilbudet ved å invitere til nivå 3 i

regionserien, utvidet Temaserien til å inkludere også 14 årsklassen.

Innenfor spillerutvikling (SPU) har man økta antallet miljøer både for gutter og jenter samt

invitert til temabaserte spuøkter.

Hun kan også fortelle om god vekst i trenerutdanning, og at det har blitt utdannet 36

trenermentorer som er et direkte resultat av tiltak som er knyttet til prosjektet Klubbhuset.

Det er også blitt gitt økonomisk støtte til beach og utarbeidelse av anleggsatlaset.

Tilslutt nevner leder av regionstyret at det skal bygges et nytt anlegg på Fjellhammer, og i

den forbindelse forteller hun at anlegg er noe det sittende styret fremdeles ønsker å ha fokus

på også i neste tingperiode.

5.1 Beretning fra Regionstyret.

Følgende hadde ordet:
Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Beretningen fra Regionstyret ble enstemmig tatt til etterretning

5.2 Kontrollkomiteens beretning

Følgende hadde ordet:
Irene Starholm, ordstyrer

Kontrollkomiteens beretning ble enstemmig tatt til etterretning

5.3 Valgkomiteens beretning

Følgende hadde ordet:
Irene Starholm, ordstyrer

Valgkomiteens beretning ble enstemmig tatt til etterretning



SAK 6 - REGNSKAP

6.1 Styrets årsrapport for 2016 og 2017

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret

Styrets årsrapport for 2016 ble enstemmig tatt til etterretning

6.2 Revisjonsberetning 2016

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Revisjonsberetning for 2016 ble enstemmig tatt til etterretning

6.3 Styrets årsrapport for 2017

Følgende hadde ordet:

Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Thea Kloster, Jar Håndball

Styrets årsrapport for 2017 ble enstemmig tatt til etterretning

6.4 Revisjonsberetning for 2017

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Revisjonsberetning for 2017 ble enstemmig tatt til etterretning

6.5 Resultatregnskap 2016 og 2017

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Resultatregnskap 2016 og 2017 ble enstemmig tatt til etterretning



6.6 Balanse 31.12.2016 og 31.12.2017

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Balanse 31.12.2016 og 31.12.2017 ble enstemmig tatt til etterretning

6.7 Noter til regnskapet

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

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:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Forslaget ble enstemmig vedtatt

SAK 8 - INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

8.1.1 Harmonisering av regionens lov

Forslagstillers motivering:

Det ble på Håndballtinget 2015 gjort vedtak som tydeliggjorde skille mellom administrative
oppgaver og politiske oppgaver i NHF som organisasjon. Det ble gjort en

myndighetsoverføring fra håndballtinget til forbundsstyre og videre fra forbundsstyret til
administrasjonen. Videre er det opprettet nasjonal ledergruppe med eget mandat som er

bekreftet av forbundsrådet. Innenfor fagområdene er det opprettet faggrupper med

tilhørende mandater, som rapporterer til nasjonal ledergruppe. Dette ble ytterligere bekreftet
og formalisert på Håndballtinget 2017. Som en følge av disse vedtakene foreslås det endret

ordlyd i Regionale lover og reglementer for å harmoniseres mot tidligere vedtatte endringer.



Viser for øvrig til vedlagt forslag til ny lov. Endringsforslagene vil bli gjennomgått og

debattert på tinget. Regionstyret foreslår: Vi vedtar ny lov for å tilpasse oss tingvedtakene fra

2015 og 2017. Vi vil dermed ha en funksjonell og lik lov for alle regioner. Lovkomiteens

bemerkning: Vil bli fremlagt på tinget. For å harmonisere de regionale Loven i tråd med

vedtak og endringer som allerede er gjort av overordnede ledd i norsk håndball.

Det ble på Håndballtinget i 2015 foretatt noen vedtak som tydeliggjorde skille mellom

administrative og politiske oppgaver i NHF som organisasjon.

Det ble gjort en myndighetsoverføring innenfor fagområdene og den daglige driften til den

administrative ledelse i NHF, med tilhørende mandater.

Dette ble ytterligere bekreftet og formalisert på Håndballtinget 2017.

Som en følge av disse vedtakene må man endre ordlyden i Lover og reglementer - dette blir

kosmetiske endringer for å harmonisere mot allerede vedtatte endringer.

Administrasjonene har fått myndighet til å endre de regionale bestemmelsene.

Det er slik sett blitt 3 nivåer ift Lov, reglement og bestemmelser i NHF som organisasjon.

Lov bestemmes på regionenes ting/ Håndballtinget.

Sentrale og regionale reglement vedtas av regionstyrene / FS og de administrative

lokasjonene vedtar sesongbestemmelsene.

Ny oppdatert LOV for region Øst lå som eget vedlegg til Tingboka.

Regionstyret foreslår:

Den oppdaterte loven tas til etterretning og godkjennes av regionstyret.

Kommentar:

Det var ingen merknad til forslaget

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Forslaget ble enstemmig vedtatt. I

8.1.2 Utvidelse av tingperioden

Forslagstillers motivering:

Håndballtinget 2017 hadde oppe til behandling et forslag om å utvide tingperiodene i norsk

håndball fra 2 til 3 år. Siden dette var et lovendringsforslag krevde det 2/3 flertall for å bli

vedtatt. Forslaget manglet 1 stemme for å bli vedtatt. (79 for og 41 mot.)

I etterkant av håndballtinget har både Forbundsstyret og regionstyrene igjen vurdert

hensiktsmessigheten av en overgang til 3-årige tingperioder. Det anses ikke at

Håndballtingets vedtak i 2017 er til hinder for at regionstingene kan ta opp samme sak på

sine regionsting i 2018.



Regionstyret i region øst mener en overgang til 3-årig tingperiode vil både være

ressursbesparende og samtidig som gi regionstyret en lengre arbeidsperiode.

Videre mener Regionstyret det bør vektlegges den myndighetsoverføringen som fant sted på

Håndballtinget i 2015, og de etterfølgende regionsting. Basert på denne vil, med unntak av

endringer i Regionens Lov, alle nødvendige vedtak kunne fattes av regionstyret i

tingperioden. Regionstyret ser samtidig at en utvidelse av tingperioden nødvendiggjør en

gjennomgang og revisjon av regionens møteplasser med klubbene.

Forslaget om overgang til 3-årig tingperioder ledsages derfor av et forslag om

klubbledermøter (eller tilsvarende) i de årene det ikke er regionsting. Klubbledermøtene skal

blant annet tjene som viktig signalgiver til så vel regionstyret som til regionens

administrasjon. Regionstyret ser det naturlig at alle tingperioder i norsk håndball har lik

lengde. Regionstyret har derfor i sitt forslag lagt inn en forutsetning om positivt vedtak i

likelydende forslag fattes av Håndballtinget 2019.

Regionstyret foreslår:

Under forutsetning av at Håndballtinget i 2019 vedtar utvidelse av tingperioden fra 2 til 3 år

for Håndballtinget, foreslår regionstyret: a) Regionstinget, som er regionens høyeste

myndighet, holdes hvert 3. år innen utgangen av mai. Gitt positivt vedtak på Håndballtinget

vil neste Regionsting bli avholdt i 2021. b) I årene det ikke avholdes regionsting avholdes det

klubbledermøte (eller tilsvarende).

Følgende hadde ordet:

Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Thea Kloster, Jar Håndball

Mona Børøen, Asker SK Håndball

Svein Storjord, regionstyret

Karin Hansen, daglig leder Region Øst

Christer Høyning, HK Eidsberg

Geir E. Hagen, Lørenskog Håndballklubb

Morten Grønli, HK Rygge

Svein Storjord, regionstyret

Kommentar:

Noen klubber ytret sin bekymring for hvordan demokratiet skal bli ivaretatt og at de er redd

for at avstanden mellom regionen og klubbene vil øke.

Det ble informert om hvordan man ser for seg at formelle og uformelle forslag skal fremmes

til regionen, som da vil fortsette å ivareta klubbenes demokrati. Videre ble det informert om

at det i mellom tingperiodene er tenkt at det inviteres til ulike møteplasser hvor mindre

formelle diskusjoner kan finne sted.

Det ble ikke foretatt noen formell form for avstemning i saken.



SAK 9 - STRATEGIPLAN 2016-2018

Kjersti Arntzen, regionstyret innledet til diskusjon og innspill av punkter i strategiplanen.

Hun gjennomgikk NHF sine innsatsområder for perioden 2017-2020, hvor fokuset ligger på

håndballidretten, kommunikasjon og media, organisasjonen og økonomi, sponsor og anlegg.

Med bakgrunn i dette ønsket regionstyret å diskutere og få innspill på følgende utvalgte

strategiske mål:

1) Flest med lengst

Innleder til tema

Frank H. Bjørndal, forbundsstyret

Innledet med planer i forbindelse med Klubbhuset, og legger vekt på at

Opptatt av at dette arbeidet sammen med sentralleddet og regionene skal lykkes med

dette arbeidet. Fokus på spillere - noe som betyr at det må være stort fokus på

Klubbanalyse - gir klubben et unikt virkemiddel til støtte og hjelp. Ser at det er et stort

potensiale i region øst. Mål om å øke antall lisensierte spillere med 10%. Klubbene som

har deltatt oppfordrer andre klubber til å bli med. Evalueringen viser at klubbene får

mye ut av klubbanalysen.

Innspill fra salen

Ingen innspill fra salen

2) Beach håndball

Innleder til tema:
Hanne Skogli, regionstyret.

Beach har blitt mer og mer populært, noe økningen av antall påmeldte lag til Beachserien

er et bevis på. Dessverre er mangelen på anlegg stor, det er derfor et ambisjonsmål å øke

antall anlegg godt spredt i regionen. Mot 2021 er det et mål at antall påmeldte lag til

beachserien skal dobles.

Innspill til salen:

Mona Børøen, Asker Skiklubb.

Hun takker regionen for støtten ved utbyggingen av deres anlegg i Asker og oppfordrer

flere klubber til å gjøre det samme. Hun spiller også inn et ønske om at spilltilbudet blir

utvidet til å gjelde flere aldersgrupper.

3) Fleksible spill- og kampsystem

Innleder til tema:
Anne Berit Haube, leder regionstyret

Mangler nok treningsflater for å tilfredsstille behovet. Har i dag et tilbud til alle klasser,

men hallkapasiteten begrenser spilltilbudet. Ønsker flere spillere, spesielt gutter. Ønsker



å utvikle spilltilbudet i tråd med hva klubbene ønsker, og vil gjerne at klubbene skal gi
tilbakemelding ang dette.

Innspill fra salen
Ingen innspill fra salen

4) Anlegg

Innleder til tema:
Svein Storjord, regionstyret
Det er ikke tvil om at det er mangel på hallfater, både når det gjelder treningsflater og
nasjonale arenaer. Det informeres om positiv anleggsutvikling i Oslo kommune, men

befolkningsveksten utfordrer kapasiteten. Regionstyret ønsker å sette fokus på de ti

kommunene som har dyrest halleie og/eller dårligst dekning. Det oppfordres til at

klubbene må engasjere seg rundt anleggsutbyggingen - jobben må gjøres lokalt.
Det luftes hvorvidt man skal bevilge penger hvor en ansetter en person i en

prosjektstilling for å gi anleggssituasjonen et løft.

Innspill fra salen:

Thea Kloster, Jar Håndball

Mona Børøen, Asker SK Håndball
Geir E. Hagen, Lørenskog Håndballklubb
Øyvind Skarholt, Kjelsås IL
Tove Karlsen, Bygdø Monolitten
Morten Grønli, HK Rygge
Aase Hundere, Frogner IL

Gro Rønning, Sinsen Refstad
Morten Grønli, HK Rygge
Karin Hansen, daglig leder region øst

Flere av klubbene kjenner på mangel av treningsflater og at prosessen om å få flere anlegg
er et veldig langtekkelig arbeid for klubbene, og i tillegg forsvinner mange fra sine verv
før de får gjennomført en løsning.
Flere stiller seg derfor positive til at det blir opprettet en prosjektstilling for å gi
anleggssituasjonen et løft i regionen, men det må defineres hva stilling skal innebære.
Skal det dreie seg om plassmangel, midlertidige haller eller konkrete byggeprosjekter.
Videre blir det spilt inn at håndballen bør kontakte andre hallidretter i nærområdet for så
å alliere seg med idrettsrådene i kommunene.

5) Inkludering og integrering

Innleder til tema:
Nina Frivold, regionstyret
Oppfordrer til at flere klubber engasjerer seg i HU-serien, og for å inkludere flere
minoritetsjenter.



Innspill fra salen:

Gro Bjørnerud, Sinsen Refstad
Christer Høyning, HK Eidsberg

Det et ønske at regionstyret i denne forbindelse ser på utfordringen med at det er et
økende antall barn som lever under fattigdomsgrensen i Norge. Det blir foreslått at det
utarbeides noen felles retningslinjer på hvordan klubbene kan løse dette.
Det kom også et innspill på å opprettet et fond i samarbeid med NAV for nettopp å hjelpe
barn som lever under fattigdomsgrensen.

6) Bruk av teknologi for å forenkle

Innleder til tema:
Kjersti Arntzen, regionstyret
Det vil bli bruke mer ressurser på IT i fremtiden. Det stilles spørsmål om hva klubbene
tenker om hvordan teknologien kan forenkle hverdagen? Evt. i form av kurs, kompetanse,
e-læring? Hvordan videreformidle informasjon?

Innspill fra salen:
Øyvind Skarholt, Kjelsås IL
Tove Karlsen, Bygdø Monolitten
Svein Storjord, regionstyret

Det kom innspill på utvikling av et enklere påmeldingssystem. I tillegg ble det nevnt at
diskusjonsoppgavene burde blitt presentert og sendt ut i forkant av tinget.

7) Arrangement

Innleder til tema:
Kjersti Arntzen, regionstyret
Bretter om flere store kommende arrangementer i regionen, det være seg Møbelringen
Cup 2018, EM 2020 og VM 2022.
I denne forbindelse ønsker man fokus på nødvendigheten av frivillige.

Innspill fra salen:
Ingen innspill fra salen

Oppsummering:

Arne Modahl, ordstyrer takker klubbene for engasjementet, fine diskusjoner og innspill.

Han påpeker viktigheten av prosjektet Klubbhuset og oppfordrer sterk de klubbene som

ennå ikke har tatt klubbanalysen om å gjøre dette. Analysen er et godt hjelpemiddel for å

utvikle egen klubb.

Thea Kloster, Jar Håndball ber i denne sammenheng om ordet og roser støtten og hjelpen

de har fått gjennom klubbanalysen. Anbefaler alle til å bli med.



SAK 10 - KONTINGENTER OG BUDSJETTRAMMER

10.1 Budsjettramme for 2019 og 2020

Regionstyret foreslår:
Regionstyret legger frem forslag til budsjettramme for 2019 og 2020.

Følgende hadde ordet:
Arne Sverre Modahl, ordstyrer
Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret
Thea Kloster, Jar Håndball

Kommentar:
Er evt. en endring av tingperioden tatt med i beregningen for det kommende budsjettet?
Tilbakemeldingen her var nei.

Forslag for budsjett 2019 og 2020 enstemmig vedtatt. I

10.2 Klubbkontingent Region Øst

Regionstyret foreslår:
Regionstyret foreslår å kutte klubbkontingenten fra og med 2019.

Følgende hadde ordet:
Arne Sverre Modahl, ordstyrer
Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret

Forslag enstemmig vedtatt. I



SAK 11 - VALG OG REPRESENTASJON

11.1 Regionstyret, reg. øst, 2018-2020

Følgende hadde ordet:

Kari Vanebo, leder av valgkomiteen innledet til innstilling av nytt regionstyre. Harald Joa

presenterte innstillingen fra valgkomiteen:

Leder Anne Berit Lund Haube Slitu Gjenvalg

Nest Leder Svein Storjord Ullern Gjenvalg

Styremedlem Hanne Skogli Son HK Gjenvalg

Styremedlem Nina Frivold Njård Gjenvalg

Styremedlem Mads Dahlby Fremstad OSI Ny

Styremedlem Andre Hansen Skogstrand Ny

Varamedlem Camilla Børresen Tjelflåt Sinsen/Refstad IL Ny

Varamedlem Kjetil Bakke Bærums Verk Hauger IF Ny

Styremedlem Ansattrep.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

11.2 Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite

Følgende hadde ordet:

Kari Vanebo leder av valgkomiteen

Valgkomiteen forslår følgende personer til ny kontrollkomite:

Kontrollkomite 2018 - 2020

Kåre Mathisen Fjellhammer IL Leder Gjenvalg

Nina Undrum Fredh Tveter HK Medlem Gjenvalg

Jon Elvenes Oppsal Håndball Medlem Ny

Monica Bekker Holmen IF Varamedlem Ny

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.



11.3 Regionstyrets innstilling til valgkomite

Følgende hadde ordet:

Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret

Regionstyret foreslår følgende personer til ny valgkomite:

Valgkomite 2018 - 2020.

Harald Joa Øvrevoll Hosle IL Leder Gjenvalg

Odd Egil Lien Degernes IL Medlem Gjenvalg

Liss Tunheim Høybråten og Stovner IL Medlem Gjenvalg

Tove Karlsen Bygdø Monolitten IL Varamedlem Ny

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  I
11.4 Delegater til andre ting

Regionstyret foreslår:

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

Håndballtinget og kretstingene i Akershus Idrettskrets, Oslo Idrettskrets og Østfold

Idrettskrets.

Følgende hadde ordet:

Irene Starholm, ordstyrer

Forslag ble enstemmig vedtatt.  I
Tingforhandlingene ble avsluttet kl. 12:30

Avslutning.

Gjenvalgt styreleder Anne Berit Lund Haube og daglig leder Karin Hansen tok ordet for å

takke og overrekke blomster til:

Dirigentene; Arne Sverre Modahl og Irene Starholm

Personer ut av valgte verv; Vidar Svindal (sølvmerke), Kari Vanebo (sølvmerke), Odd Bakke

(gullmerke), Mette A. Jacobsen (gullmerke), Kjersti Arntzen (gullmerke),

Utdeling av blomster til avsatte styremedlemmer: Kjetil Strømseth, Kjersti Arntzen.

Gjenvalgt styreleder Anne Berit Lund Haube takket ansatte fra administrasjonen for

innsatsen; Øystein Snekkerhaugen, Remo Prytz, Anki Lian Spanic, Aina Westgaard, Kristin

Vangen, Arne Storstrøm, Ida Aspmyhr, Marianne Aarønes og Karin Hansen.



Utmerkelser delt ut av daglig leder Karin Hansen og leder i regionstyret Anne Berit Lund

Haube.

Regionens hedersmerke i sølv:

Elin Østby, post mortum

Kari Vanebo

Jan-Ivar Lorentzen

Mats Kristoffersen

Regionens hedersmerke i gull:

Arne Sverre Modahl

Odd Bakke

Mette Jacobsen

Kjersti Arntzen

Geir E. Hagen

Lørenskog HK

Hege B tzon

Skedsmo HK


