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NHF Region Øst 

 
Referat fra regionstyremøte nr.6 

2016-18 
 

 Tidspunkt:  Torsdag 30 mars 2017 
        Møtetid: 1400 – 1700   

Sted: Helsfyr hotell 
 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   
Nina Frivold   Styremedlem X   
Jan-Ivar Lorentzen Styremedlem X   
Magnus Berg Styremedlem X   
Kjetil Strømseth Varamedlem X   
     
     
     
Karin Hansen Daglig leder X   

 
Saksoversikt:  
 
 
40/16-18: Anlegg - anleggsatlas 
41/16-18: Revidert budsjett 2017 
42/16-18: Klubber med gjeld til region Øst 
43/16-18: Håndballtinget 2017 
44/16-18: Årsregnskap for 2016 
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• Info-saker fra daglig leder 
- Rapport på Handlingsplanen pr mars 2017  
- Rapport på KLUBBHUSET pr mars 2017 
- Info møtene våren 2017 
- Landsturneringa 
- Klubb økonomi /konkurs 
  

 
 
40/16-18: Anlegg 
 

Administrasjonen har sendt ut Netigate undersøkelse ifm 
renhold, vask og vedlikehold i de kommunale hallene i Oslo. 
Den er sendt til arrangør klubbene. Vi mangler svar fra noen 
haller endelig resultat av undersøkelse blir sendt ut etter 3. 
april når den er stengt. 
 
ANLEGGSATLAS 
Dette verktøyet har nå vært gjennom flere runder med å 
registrere leiepris for alle anlegg. 
Det betyr at dette nå skal kunne være et nyttig verktøy i 
arbeidet med å synliggjøre for alle politikere i kommuner om 
hvordan det står til hos hver enkelt. 
NHF ønsker å lansere dette felles for hele Norge og fortelle at 
de valgte politikerne i regionstyrene vil ta det i bruk i arbeidet 
med å få gratis halleie og en dekning/tilgang som gjør det 
mulig for flest mulig å spille håndball. 
Regionstyret tok en gjennomgang på hvordan de kan lage en 
plan for å påvirke i det politiske miljøet i RØ frem til 
kommunevalget høsten 2019.     
 

  RS-vedtak i sak nr. 40: 
Styret ble enige om å følge opp de kommunale hallene i Oslo 
ut fra svar på undersøkelsen. Svein følger opp de endelige 
resultatene og lager et forslag til hvordan dette bør håndteres 
videre. 
Anleggsatlaset: 
Styret vedtok å lage en grundig plan for å gå ut med 
forholdene i Oslo som hoved aksjon i regionen. Svein, Jan-Ivar 
og Hanne tar et møte med Arne om å få ferdig en plan for 
arbeidet og knytte til oss lokale politikere og journalister mm. 
I tillegg vil de se på hvilke kommuner i Akershus og Østfold 
som kan være aktuelle for et besøk ift pris / antall flater som 
mangler. Dette møte avholdes før styremøte i juni. 
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41/16-18: Endelig revidert budsjett 2017 

 
Regnskapstallene for 2016 er nå klare og administrasjonen har 
tatt en ekstra gjennomgang av det foreløpige budsjettet for 
2017. 
Endelig budsjettet 2017 viser nå et overskudd på kr.261.288,- 
og forutsetningene er som sist det ble lagt frem, men er nå 
sett opp mot de konkrete tallene som foreligger for 2016. 
 
Grunnen til at resultatet blir bedre enn fremlagt sist skyldes i 
all vesentlighet; større økning på antall lag, som igjen gir noe 
mer i gebyrer – bedre resultater ifm kurs –Landsturneringa er 
lagt inn med et overskudd – noe mere på arrangement. 
(Moms refusjonen fra LT vil ikke slå inn før i 2018)  
 
 
 

 
  RS-vedtak i sak nr. 41: 
 

Styret tok informasjonen til etterretning og revidert budsjett 
for 2017 vedtas med et resultat på pluss kr. 261.288,-. 
I tillegg vises det til eget vedtak om disponering av overskudd 
i 2016, sak 44/16-18. 
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42/16-18: Klubber med gjeld til region Øst    

Region Øst registrerer at utestående fordringer til klubbleddet 
både enkeltvis og samlet i perioder er for høy, noe som blant 
annet medfører økt risiko for regionens egen økonomi. Vel så 
alvorlig er at klubber med gjeld til regionen på mange måter 
drifter for fellesskapets midler, noe som igjen går utover 
øvrige klubber. 
Dette er ikke en situasjon som er særegen for vår region, men 
noe som går igjen i alle regioner og i NHF sentralt.  All erfaring 
viser i tillegg at klubbens betalingsevne (vilje) står i forhold til 
fordringens størrelse og «alder».  Etter administrasjonens syn 
må det derfor være et uttalt mål at fordringene skal holdes på 
et minimum hva angår tid og størrelse.  (Noe som for øvrig er 
i samsvar med revisors råd.) 

 
NHFs lov § 24 (3) e og f fastsetter rammene for klubbenes 
økonomiske forpliktelser, og konsekvensen av ikke å 
overholde disse.  Administrasjonen ber om de samme 
fullmakter, som FS har gitt til GS, til å effektuere de 
konsekvenser som er angitt i nevnte paragraf. 
 
 
RS-vedtak i sak nr. 42: 
 
Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å følge opp 
fordringsmassen i samsvar med de muligheter som er gitt i 
NHFs Lov § 24 (3) e og f, herunder f.eks. ikke godkjenning av 
påmeldinger, stryking av lag far aktivitet, etc.  Dette uten 
særvedtak fra Regionstyret i den enkelte sak. 
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43/16-18: Håndballtinget 2017 
   

AU har gjort en gjennomgang av ting forslagene som er til 
behandling på HT 2017. 
En egen oversikt over ting-forslagene med RØ sin innstilling er 
sendt ut sammen med innkallinga. 
Til orientering så vil ikke Magnus kunne være delegat på HT da 
han er ansatt – han deltar som observatør uten noen 
rettigheter.  
Det vil bli utlevert en Tshirt og en jakke/genser til hver av 
delegatene  
 
 
RS-vedtak i sak nr. 43: 
 
Styret gjorde en gjennomgang av alle forslagene og laget en 
innstiling til stemmegivning på HT 2017. Denne oppstillingen 
vil bli gjennomgått på Klubbledermøte 30. mars.  
I de sakene det er lagt opp til en diskusjon på HT har RS satt 
opp noen punkter som de mener er viktige å avklare eller har 
en betydning for utfallet. 
Delegatene vil få oversendt/utlevert en oversikt over det som 
skjer på HT senest på klubbleder møte – og det legges opp til 
å møtes på et møterom i forkant av at HT settes i mai. Vi har 
et eget rom til disposisjon under HT.  
Styret møtes i Sandefjord kl. 11.00 og delegatene er bedt om 
å møte kl.1400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 6 av 6 
 

 
44/ 16-18:  Årsregnskapet 2016 
   

Vedlagt innkallinga fulgte regnskapet for 2016:  
Balansen – som skal undertegnes av styret 
Styrets årsberetning – som skal underskrives av styret 
Resultatregnskapet  
Noter 
Forklaring på avvik i regnskap 2016 
Resultatet viser et overskudd på kr. 1.397.433,- i forhold til 
vedtatt budsjett på pluss kr. 68.362,-  
De store postene som gir økte inntekter er: 

        Startkontingenter (øking i lag pluss alt som følger av dette) 
Gebyrer - kurs overskudd – MVA økning – noe på 
sponsorsiden. 
  
Videre la daglig leder frem et forslag om at overskuddet for 
2016 «føres tilbake» til klubbene i form av: 
I 2017: IKKE utfakturere NHFs kontingent – kr. 2.500,- pr 
kubb OG Regions kontingenten – kr. 3.000- pr klubb. Dette vil 
utgjøre ca. kr. 770.000 i mindre inntekter/mer utgifter enn 
budsjettet for 2017 viser. 
Dette beløpet, kr. 5.500,- pr klubb ønsker vi at klubbene 
«investerer» i økt utdanning av trenere i klubben. Vi tenker at 
regionen kan tilby trener 1 utdanninga (12 moduler) til en 
redusert pris. Klubbene må søke og inngå egne avtaler innen 
1. desember 2017. Da refunderer RØ kr. 10.000,- for en slik 
trener 1 rekke- under forutsetning av at klubben deltar i 
KLUBBHUS prosjektet. 
Dette er å sette ekstra trykk på deler av Klubbhuset ved å få 
enda flere klubber til å utdanne enda flere trenere.  

  
 
Innstilling til vedtak i sak nr. 44: 
 
Regionstyret vedtok det fremlagte regnskapet med et resultat 
på pluss kr. 1.397.433,-. 
Styret undertegnet balansen og styrets årsberetning for 2016 
Styret vedtok å tilbakeføre overskuddet fra 2016 til klubbene i 
2017 gjennom :  
Ikke utfakturering av NHFs kontingent og regions 
kontingenten og tiltak rettet mot Klubbhuset/utdanning. 
 
 


