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ÅPNINGNELKOMMEN
Anne Berit Lund Haube, leder i regionstyret åpnet tinget med å ønske alle
delegater, styremedlemmer og ansatte velkommen til det 9. tinget i regionens
historie.
Planlegging av årets regionsting har vært annerledes enn tidligere grunnet Covid-1 9.
Det er ingen gjester tilstede på årets ting, kun delegater og ansatte i organisasjonen.
Vi ønsker å arrangere en samling for våre klubber, med blant annet utdeling av heder
og ære, ved en senere anledning.
Anne Berit gratulerte damelaget til Rælingen HK og herrelaget til Fjellhammer IL med
opprykk til eliteserien og ønsket de lykke til i kommende sesong.
KarI-Rikard Sillén, sportslig leder i Fjellhammer mottok blomster fra regionen.
Håndbalipresident Kåre Geir Lio ønsket velkommen til regionstinget, og var glad vi
endelig kunne møtes igjen. Han skryter av NHF og Region øst sin håndtering av
Covid-1 9-situasjonen og er spesielt fornøyd med at vi har unngått permitteringer så
langt.
Han er stolt av å være president i Norges Håndballforbund og takker Region øst for
begeistringsprisen han fikk på Forbundstinget 201 9 som vår region nominerte han
til.
Kåre Geir oppsummerte siste tingperiode for norsk håndball, med spesielt tilbakeblikk
på EM i januar for herrene. Dette var et mesterskap med magiske øyeblikk.
Nå satser vi på at EM for damer rundes av med sluttspill i Telenor Arena i desember.
Han oppsummerte om medlemsveksten i Norsk håndball og økonomien som er stabil
og som vi har god kontroll på.
«NHF skal være det særforbundet med størst tillit i befolkningen, være representativ
for mangfoldet og stå for likestilling og likeverd.»
-

Anne Berit takket Kåre Geir for at han stilte opp på vårt regionsting og overrakte han
blomster.

Anne Berit Lund Haube foreslå på vegne av regionstyret:
Det bes om at daglig leder, Janne Tuven, kan gi talerett til alle som er tilstede fra
administrasjonen, samt tidligere daglig leder Karin Hansen.
Det kom ingen innsigelser på dette fra salen.

Janne Tuven, ny daglig leder, presenterte seg selv for tinget.
Hun forteller om lidenskap for håndball som hun selv har utøvet på høyt nivå over
flere år.
Hun har representert Norge på både junior og seniorlandslag. De senere år har hun
gått inn i trenerrollen for flere lag i øvrevoll Hosle. Janne er utdannet siviløkonom.
Hun føler seg heldig som får jobbe i Norsk håndball og gleder seg til å bli bedre kjent
med klubbene i vår region.

SAK i

GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER

-

Følgende hadde ordet:
Janne Tuven, daglig leder Region øst
Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret
Det ble registrert 30 stemmeberettigede, 22 delegater og 8 fra regionstyret.
Fremmøtte representanter ble enstemmig godkjent

SAK 2

-

VALG AV FUNKSJONÆRER

Følgende hadde ordet:
Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret
Dirigenter:

Arne Sverre Modahl
Irene Starholm

Sekretærer:

Beate Løken
Torunn Thoresen

Delegater til å underskrive protokoll:

Ragnhild Bruland (Fjelihammer IL)
Bjorn Kristiansen (Skedsmo HK)

Redaksjonskomite:

Karin Hansen
Anne Berit Lund Haube
Christer Høyning (HK Eidsberg)

Tellekorps:

Marianne Aarønes
Arne Storstrøm

Valg av tunksjonerer ble enstemmig godkjent.

SAK 3
GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG
FORRETNINGSORDEN REGIONSTINGET il. JUNI 2020
-

Følgende hadde ordet:
Arne Sverre Modahi, ordstyrer

Innkalling, saksliste og forretningsorden med innkomne forslag ble enstemmig
godkjent.

SAK 4
4.1

-

BERETNINGER

Beretning fra Regionstyret.

Følgende hadde ordet:
Irene Starholm, ordstyrer

Beretning fra Regionstyret ble enstemmig tatt til etterretning
4.2

Valgkomiteens beretning

Følgende hadde ordet:
Irene Starholm, ordstyrer

Beretning fra Valgkomiteen ble enstemmig tatt til etterretn ing

SAK5
5.1

-

REGNSKAP

Resultatregnskap 2018 og 2019

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

Resultatregnskap, inkludert balanse og noter for 2018 og 2019 ble enstemmig
god kjent

Styrets beretning for 2018 og 2019
5.2
Følgende hadde ordet:
Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Styrets beretning for 2018 og 2019 ble enstemmig tatt til etterretning.

5.3

Kontrollutvalgets beretning fra 2018 og 2019

Følgende hadde ordet:
Arne Sverre Modahi, ordstyrer

Kontrollutvalgets beretning for 2018 og 2019 ble enstemmig tatt til etterretning.

5.4

Revisors beretning for 2018 og 2019

Følgende hadde ordet:
Arne Sverre Modahl, ordstyrer

Revisors beretning for 2018 og 2019 ble enstemmig tatt til etterretning.

SAK 6

-

INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Følgende hadde ordet:
Irene Starholm, ordstyrer
Svein Storjord, nestleder regionstyret
Karin Hansen, tidligere daglig leder
Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret
Svein Olafsen, Nannestad IL

6.1

Ny lovnorm for Region øst (vedlegg 3)

Forslagstillers motivering:
I henhold til NIFs lov er det særforbundet som fastsetter lovnorm for sine regioner,
innenfor de rammer som er gitt av ldrettsstyret. ldrettsstyret fastsetter en lovnorm
som særforbundene skal legge til grunn.
Til dette er å anføre at lovnormene gitt av NIF i det alt vesentlige er ufravikelig.
ldrettsstyret vedtok i sitt møte 23. oktober 2019 ny lovnorm for særkretser!regioner.
Dette blant annet med bakgrunn i lovendringer fattet av ldrettstinget mai 2019.
Den nye lovnormen har vært til gjennomgang i en egen arbeidsgruppe oppnevnt av
Forbundsstyret hvor alle regionene har vært involvert.
(ref. ellers til

§2

punkt (4) i lovnormen fra NIF)

Regionstyret foreslår:
Den oppdaterte loven tas til etterretning og godkjennes av regionstyret.
Kommentar:
Det var ingen merknad til forslaget
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

I

6.2

Tillegg i

§ 24

(2)

Forslagstillers motivering:
Regionstyret ønsker å ha anledning til å ta opp andre saker på agendaen enn
Håndballtingets saker på klubbledermøter.
Regionstyret foreslår:
Tillegg i paragraf 24 ny §24 (3) lyder: I årene mellom Håndballtingene skal det
avholdes klubbledermøte, hvor klubbene inviteres til å gi innspill på aktuelle saker.
Regionstyret fastsetter agenda og kaller inn til møte.
—

Kommentar:
Det var ingen merknad til forslaget
Forslaget ble enstemmig vedtatt

6.3

Forslag om ny møteplass mellom regionstingene

—

ny

§ 24

(3)

Forslagstillers motivering:
Regionstyret har i dialog med klubbene et ønske om å lovfeste eget klubbledermøte
også i årene mellom regionstinget.
Regionstyret foreslår:
Nytt punkt (3) i paragraf 24: I årene mellom Håndballtingene skal det avholdes
klubbledermøte, hvor klubbene inviteres til å gi innspill på aktuelle saker.
Regionstyret fastsetter agenda og kaller inn til møte.

Kommentar:
Det var ingen merknad til forslaget
Forslaget ble enstemmig vedtatt

I

SAK7

-

FASTSETTE KLUBBKONTINGENT

Følgende hadde ordet:
Arne Sverre Modahl, ordstyrer
Regionstyret foreslår:
Regionstinget vedtok 2018 å kutte ut klubbkontingenten til NHF Region øst
til og med 2019.
Regionstyret innstiller på at denne ordningen viderefø res for tingperioden 2020-2023

I

Forslaget ble enstemmig vedtatt

SAK 8
HANDLINGSPLAN
BEHANDLE OG VEDTA REGIONENS
HANDLINGSPLAN FOR 2020-2023
-

—

Følgende hadde ordet:
Irene Starholm, ordstyrer
Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret
Hanne Skogli, regionstyret
Kåre Geir Lio, President NHF
Toril Fiskerstrand, Follo HK Damer
Svein Olafsen, Nannestad IL
Thomas Sigolsen, Ellingsrud
Frithjof Laupsa, Frogner IL
Anders Dolve, Njård
Hanne Skogli fra Regionstyret innledet til behandlingen av handlingsplanen.
Enkelte av Region øst sine prioriteringsområder ble presentert av styrets
medlemmer.
A: ut i klubb v/Hanne Skogli
Et satsningsområde som er viktig for Region øst.
Vi ønsker å være tett på klubbene og avdekke deres behov for støtte og service,
samt jobbe for en forenklet hverdag.
Vi skal videreutvikle klubbhuset, blant annet med ny modul (rekruttering).
Region øst har fortsatt fokus på: Flest mulig lengst mulig.
Vi skal jobbe videre med å utvikle trenermentorrollen og implementere denne mot
klubbene.
Vi skal ha god, jevnlig og relevant informasjon på hjemmesider og sosiale medier.
Vi skal tilrettelegge for inkludering og mangfold
—

B: Inkludering v/Andre Hansen
NHF skal være ledende og oppnå gode resultater (= øket deltakelse) innenfor
integrerings- og inkluderingsområde, med særskilt fokus på flyktninger/etniske
m inoriteter.

Region øst skal sette i gang tiltak som fører til økt antall deltakere av personer med
flyktning-bakgrunn/etniske minoriteter.
Det er viktig å ha et tett samarbeid med noen klubber i regionen slik at vi sammen får
sette i gang prosjekter i de områdene som har flyktninger/etniske minoriteter.
Vi skal jobbe for å få to nye klubber i regionen til å starte opp med tilrettelagt håndball
(TH lag) i perioden. Vi skal ha fokus på områder som per i dag ikke har noen tilbud til
denne gruppen.

C: Utdanning v/Camilla Borresen TjelfIåt
NHF skal dekke organisasjonens behov for trener-, leder-, og dommerutdanning på
alle nivåer.
Region øst skal ha fokus på å utvikle kompetente trenere, ledere og dommere som
vil bidra til rekruttering, utvikling og mindre frafall.
Erfaringen med webinarer har vært gode under den spesielle Covid-19-tiden, og
Region øst ønsker å fortsette med dette, på flere ulike utdanningsarenaer.

D: Anlegg v/Kjetil Bakke
Region øst skal jobbe for at alle håndballag har tilgang til minimum 2 timer trening
i hall pr uke.
Vi skal jobbe for at økonomiske barrierer for deltakelse i idrett brytes ned ved at
barne- og ungdomsaktivitet tilbys gratis hall-leie.
Vi skal benytte data i anleggsatlaset (og sikre at dette er oppdatert) eller andre
systemer (BI) i samarbeid med NHF og øvrige regioner.
Region øst skal besøke og følge opp kommuner og ldrettsråd og involvere klubbene.
Vi skal ha administrative ressurser som jobber målrettet med anleggsutvikling i
Region øst i samarbeid med NHF, andre idretter, øvrige regioner, 01K og Viken 1K.

Forslag fra Frogner IL NHF Region øst skal jobbe for å ta over administrasjon og
utbetaling av dommerhonorar.
—

Forslaget ble trukket av Frogner IL etter diskusjon med lovnad i at Region øst skal
jobbe med forenkling av utbetalingsfunksjonen av dommerhonorar og prioritere dette
i handlingspianen for perioden 2020-2023.
-

Handlingsplan enstemmig vedtatt med de innspill og kommentarer som har kommet.
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SAK 9

-

BUDSJETT 2020-2023

9.1
Budsjettramme for 2021, 2022 og 2023
Regionstyret foreslår:
Regionstyret legger frem forslag til budsjettramme for 2021, 2022 og 2023.
Følgende hadde ordet:
Irene Starholm, ordstyrer
Anne Berit Lund Haube, leder regionstyret
Karin Hansen, tidligere daglig leder
Frithjof Laupsa, Frogner IL
Anniken Bristol, Larkollen
Svein Olafsen, Nannestad
Christer Høyning, HK Eidsberg
Kristine Høgh, Nordstrand IF

I

Forslag for budsjett 2021, 2022 og 2023 enstemmig vedtatt.

Forslag fra Frogner IL Region øst fakturerer ikke ut 25% av påmeldingsavgiften
for 2020/21 sesongen. Dette dekkes av egenkapital
-

Forslagsstillers motivering:
Da mange klubber står i økonomiske utfordringer etter Covid-1 9 perioden ber man
om støtte fra Region øst ved at påmeldingsavgiften for klubbene reduseres.
—

Regionstyrets bemerkning:
Regionstyret støtter ikke forslaget.
Regionstyret påpekte at dette dreier seg om ca. 3 millioner kroner. Regionstyret ber
om handlingsrom til å vurdere eventuell bruk av egenkapitalen basert på aktiviteten,
klubbenes økonomi og Region øst sin økonomi høsten 2020.

I Forslaget falt mot 1 stemme.
Forslag fra klubb
Forslag fra Frogner IL Trekkgebyr belastes ikke for lag som trekkes før
sesongstart 2020/21. Dette dekkes av egen kapitalen.
—

Forslagsstillers motivering:
Da mange klubber står i økonomiske utfordringer etter Covid-1 9—perioden ber man
om støtte fra Region øst ved at lag kan trekkes uten å bli belastet med gebyr helt
frem til sesongstart.

I

Regionstyrets bemerkninci:
Regionstyret støtter forslaget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 10

I

STYREGODTGJØRING FOR REGIONSTYRET

-

Regionstyret foreslår:
Regionstyret sin godtgjørelse er per i dag kr. 264.048,-.
I henhold til Region øst sin lov gjøres det fast årlig regulering av honoraret i tråd med
konsumprisindeksens årlige utvikling pr i .november.
Det foreligger ingen forslag til endringer.
Følgende hadde ordet:
Dirigent, Irene Starholm

Forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 11
FASTSETTETID OG STED FOR NESTE REGIONSTING
Regionstyret foreslår:
Regionstyret foreslår at det nye regionstyret får fullmakt til å bestemme tid og sted for
neste regionsting.
-

Følgende hadde ordet:
Irene Starholm, ordstyrer

Forslag ble enstemmig vedtatt.

I

SAK 12

-

VALG OG REPRESENTASJON

12.1 Regionstyret Region øst 2020-2023
Harald Joa, leder valgkomiteen, presenterte innstillingen fra valgkomiteen:

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Anne Berit Lund Haube
Svein Storjord
Hanne Skogli
Kjetil Bakke
Kjersti Rodsand
Stein Cato Røsnæs
Pia Kristiensen Moe
Dennis Oxaas

Slitu
Ullern
Son HK
BV Hauger IF
Klofta
Halden HF
Linderud
Nannestad

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
Ny

I

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

12.2

Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg

Harald Joa, leder valgkomiteen, presenterte innstillingen fra valgkomiteen:
Jon Elvenes
Nina Undrum Fredh
Lise Kvanvik
Arne Kristian DahI

Oppsal
Håndball
Tveter HK
Høybråten og Stovner
Snaroya

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
12.3

I

Valg av representanter til ting i overordnede organisasjonsledd

Regionstyret foreslår:
Regionstyret foreslår at det nye regionstyret får fullmakt til å utnevne kandidater.

Forslag ble enstemmig vedtatt.

I

12.4

Regionstyrets innstilling til valgkomité

Følgende hadde ordet:
Svein Storjord nestleder regionstyret
Regionstyret foreslår følgende personer til ny valgkomité 2020-2023:
Harald Joa
Odd Egil Lien
Liss Tunheim
Anne-Lise Sørlie

øvrevoll Hosle IL
Degernes IL
Bærum Topphåndball
Kolbotn IL

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tingforhandlingene ble avsluttet kl. 21:00

Avslutning.
Gjenvalgt styreleder Anne Berit Lund Haube tok ordet for å takke for gjenvalg og
overrekke blomster til:
Dirigentene; Arne Sverre Modahl og Irene Starholm
Anne Berit fortalte om våre hederspriser, hvor vinnerne er kåret basert på
nominasjoner fra våre klubber og medlemmer.
Årets hederspriser ble utdelt på hjemmebane hos vinner grunnet covid i 9.

Hederspriser sesongen 2019/20
Årets inkluderingspris: Follo HK rullestolhåndball vi Laila og Erik Horgen
Årets unge ildsjel: øvrevoll Og Hosle IL vi Tobias Borthen
Årets dommerarbeid i klubb: Eidsvold IF v/Tone Tveter
Årets klubb: Nesodden HK

Gjenvalgt styreleder Anne Berit Lund Haube talte til tidligere daglig leder, Karin
Hansen, og takket henne for meget god innsats og godt samarbeid gjennom mange
år.
President Kåre Geir Lio og Generalsekretær Erik Langerud overrakte blomster og
delte ut Norges Håndballforbund fortjenestemerke i gull til Karin.
En rørt Karin Hansen takket så mye for oppmerksomheten.

I

Utdeling av blomster til medlemmer som fratrer verv:
Styremedlemmer: Øystein Snekkerhaugen, Camilla B Tjeflåt, Andre Hansen
og Nina Frivold.
Medlem av kontrollutvalget: Kåre Mathisen
Medlem av valgkomiteen: Tove Karlsen

ag ild Bruland
Fjelihammer IL

j’orn Kristiansen
Skedsmo HK

