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NHF Region Øst 
 

Referat fra regionstyremøte nr.3 

2016-18 
 

 Tidspunkt:  Tirsdag 11 Oktober 2016 
        Møtetid:  1700 – 2100   

Sted:  Strømmen – Idrettens Hus 
 Referent: Karin Hansen 

 
 

Navn 
 Tilstede Forfall 

 

Merknad 

Anne Berit Lund Haube Leder x   

Svein Storjord Nest-leder x   

 Hanne Skogli Styremedlem x   

Kjersti Arntsen Styremedlem x   

Mats Kristoffersen   Styremedlem x   

Jan-Ivar Lorentzen Styremedlem x   

Magnus Berg Styremedlem x   

Nina Frivold Varamedlem x   

Kjetil Strømseth Varamedlem x   

     

     

Karin Hansen Daglig leder x   

 

Saksoversikt:  
 

 
18/16-18: Forbundsråd 26.08.2016 

19/16-18: Landsturneringa 2017 
20/16-18: Høring i fm utvikling av statlig anleggspolitikk 

21/16-18: Anlegg 
22/16-18: Årets arrangør 

23/16-18: Håndballtinget 2017  

24/16-18: Brukerundersøkelsen 2016  
25/16-18: Beach baner 

 
 

Idé utveksling: 
 Mats 

 Hanne 
 

 Daglig leder informerte om: 
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- Administrasjon 
- Klubbhuset 

- Status IKT 

- Info møter 
- Lerøy dagen 

- Service tel / mail 
- Lisens betalinger 

- SPU 15 år regional Scandic cup 
 

 
 

18/16-18: Forbundsråd 26.08.2016 
 

Anne Berit tok en gjennomgang av diskusjonssakene på møtet 
og melder om en arena for gode diskusjoner for regionlederne.  

Ingen konkrete saker til oppfølging.  
Region Øst innstilte på fulltids president fom 01.01.2017, men 

flertallet i FR ønsket start 01.07.2017. 

 
  RS-vedtak i sak nr. 18: 

 

Styret tok informasjonen til etterretning. 

 

 

 
19/16-18: Landsturneringa 

 

RØ har hatt 5 stykker på en «studie tur» til Stavanger for å se 
på arrangementet av Landsturneringa 2016.  

Info og tilbakemeldinger fra turen og samtalene omkring 
arrangementet ble gitt av Anne Berit. 

Daglig leder fulgte opp med status for arbeidet mot 2017.  
Organiseringen ser ut til å være på plass med de ansvarlige 

personene dette krever. Dette er et stort arrangement hvor 
nøkkelordet er forutsigbarhet. Banketten og rammen rundt 

denne er et viktig element for deltakerne. Arrangementet i 
2017 vil ta høyde for ca. 2000 deltakere. 

 
RS-vedtak i sak nr. 19: 

 

Styret tok informasjonen til etterretning. 
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20/16-18: Høring i fm utvikling av statlig anleggspolitikk 

 

Høringsnotatet er sendt RS i egen mail tidligere, men ligger nå 
også i styreportalen.  

KUD har sendt ut dette til høring og RS har gjennomgått 
notatet og sendt sine innspill til NHF innen fristen som var 7. 

september. 
Saken er satt på styrets agenda for en orientering om hva som 

ble sendt inn fra regionen. 
 

  RS-vedtak i sak nr. 20: 
 

Styret tok informasjonen til etterretning.  

 

 
 

21/16-18:  Anlegg 
 

De med anleggsansvar i RS hadde sendt ut et forslag på en 
plan for arbeidet med å nå målene i fm anlegg og 

rammebetingelser for klubbene i forbindelse med trening og 
kamp avvikling -administrasjonen hadde også sendt ut sine 

innspill i forkant av møtet. 
 

 
  RS-vedtak i sak nr. 21: 

 

Styret diskuterte de innspill som er kommet frem og ba om at 
notatet renskrives med de innspillene som kom frem på møtet. 

Notatet legges frem igjen på neste styremøte 29. november. 
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22/16-18: Årets arrangør 

 
I forrige styremøte fikk Kjetil og Kjersti i oppdrag å komme 

med konkret innspill til hvordan klubbene skal kunne måles, 
HVA de skal måles på og hvordan dette er tenkt gjennomført. 

I møte kom det forslag om å be administrasjonen om å finne 
løsningen på denne kåringen. 

 
RS-vedtak i sak nr. 22: 

 

Styret vedtok i styremøte at administrasjonen utfordres til å 

finne hva som kan måles og hvordan dette kan gjøres og 
gjennomføre en slik kåring i løpet av sesongen på minirunder 

og Bring arrangement. 

 
 

23/16-18: Håndballtinget 2017 
   

Anne Berit orienterte om mulige saker til Håndballtinget 2017 
da hun informerte fra FR møte. 

Økonomi i NHF – Lisens mm 
Valgkomiteen i NHF har vært i kontakt med Anne Berit og 

ønsker en tilbakemelding fra RS på innspill de har gitt Anne 
Berit. 

I tillegg har et par medlemmer i RS gitt uttrykk for at de har 

saker som er aktuelle for Håndballtinget.  
Som fremdriftsplanen viser så går tiden fort til fristene er ute 

for å sende inn forslag.  
RS var innom noen forslag som kan være aktuelle til 

Håndballtinget. 
Regionene har frist til 15. januar å sende inn sine forslag. 

RS har et møte 29. november som siste felles møteplass før 
sakene må være omtrent avklarte. 

 
RS-vedtak i sak nr. 23: 

 

Styret startet en diskusjon rundt økonomien i NHF og 

mulighetene for å få et bedre økonomisk handlingsrom i 
fremtiden. Videre fikk Jan-Ivar i oppgave å komme med 

konkrete innspill på saker til diskusjon i RS møte 29. 
november.  

Svein og Hanne skulle gå gjennom NHFs lov og reglement til 

møte i november. 
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24/16-18: Brukerundersøkelsen 2016 
   

Det er sendt ut en oversikt over de spørsmålene som var med 
i undersøkelsen for i sesongen 2014/15. RS er videre utfordret 

til å komme med innspill på temaer det kan være interessant å 
få svar på.  

I tillegg ble oversikten for 2016 delt ut på møtet. 
Administrasjonen har nå jobbet frem de spørsmålene som de 

har landet på for undersøkelsen som skal ut i desember 2016. 
Administrasjonen melder at de etter all sannsynlighet ikke 

kommer til å fremme noen nye spill tilbud/former eller 
endringer i sesong reglementet for neste sesong. Dette betyr 

at vi har kunnet kan skyve litt på NÅR undersøkelsen bør være 
ferdig, og da får vi også med spørsmål rundt «ny» 

gjennomføring av J/G 12 år i samme undersøkelse.  

 
 

 
RS-vedtak i sak nr. 24:      

 

RS gikk gjennom de spørsmålene som er kommet frem og det 

kom noen innspill fra RS om konkretisering som tas med. 
Kjetil har sagt seg villig til å brukes som en samarbeidspartner 

for administrasjonen før undersøkelsen sendes ut. 

Undersøkelsen gjøres klar og sendes ut i desember.  
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25/16-18: Beach baner 
 

RS vedtok å gi økonomisk støtte til nye baner og oppgradering 
av gamle baner, i sitt møte i juni 2016. 

Den totale rammen var satt til kr. 550.000,- av RS. 
Nå har administrasjonen tildelt støtte ut fra innkomne 

søknader og følgende klubber har fått støtte: 
 

Skedsmo oppgradering av bane kr. 25.000,- utbet 
Ullern  oppgradering av bane kr. 25.000,- utbet 

Son  1 ny bane   kr. 50.000,-  
Ull/Kisa 2 nye baner  kr.   100.000,- 

Asker  2 nye baner  kr.   100.000,- utbet 

Kjelsås 2 nye baner  kr.   100.000,- utbet 
Lillestrøm 2 nye baner  kr.   100.000,-   

 
Dette er et av satsingsområdene i NHF og da er det fint å se at  

At region Øst med denne ordningen har fått 9 nye 
Beachhåndball baner – og har gitt ut litt over kr. 500.000,- i 

slik støtte høsten 2016. 
 

 
 Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 25: 

 

Styret tok informasjonen til etterretning. 

 
 

Andre saker: 
 

OIK har sendt ut innkalling til: 
 Høstmøte for idrettens samarbeidsutvalg, særkretser og regioner – 

1.November 2016 kl. 1730 på Osloidrettens Hus Ekeberg – Svein 
Storjord har meldt at han kan stille på møtet fra RØ. 

 
 Åpenhetsutvalget og deres rapport – 

Denne er sendt ut til RS tidligere. 
Her har NL fått utfordring om å komme med innspill/anbefalinger til 

FS -om det er åpenbare områder vi mener bør kunne implementeres 

i NHF – ref. utvalgets anbefalinger – Karin ga en kort orientering om 
saken på møtet og fikk med noen gode innspill fra RS.  
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