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NHF Region Øst 

 
Referat fra regionstyremøte nr.7 

2016-18 
 

 Tidspunkt:  Onsdag 21 juni 2017 
        Møtetid:  1400 – 1730   

Sted:  Scandic hotell, Oslo 
 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:  
 
 
45/16-18: Håndballtinget 
46/16-18: Tildeling av treningstid i Oslo kommunale haller 
47/16-18: Renhold i Oslo hallene 
48/16-18: Regnskap 1. kvartal 2017 
49/16-18: SPU i RØ  
50/16-18: Klubbhuset 
51/16-18: Anleggsatlas 
52/16-18: Handlingsplanen 
53/16-18: Regionstinget 2018 
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• Info-saker fra daglig leder 

- Idrettsregistreringa 2016 
- Påmelding av lag i seriespill 2017/18 
- Dommerpåmelding 2017/18 
- Status Landsturneringa 
- Brev til Oslo kommune og Byrådet 
- Status Klubbhuset 
 

 
 
 
45/16-18: Håndballtinget 
 

Styret hadde en kort evaluering av Håndballtinget 2017. 
Ingen spesielle saker som trenger egen oppfølging, men med 
heltidsansatt president så bør regionen melde sine 
ønsker/behov for bruk av presidentens tid i RØ. 
Det var flere gode rådgivende diskusjoner og innspill på 
temaer som oversendes til fag-grupper som tar sakene videre. 
 
Klubb delegatene som deltok på Håndballtinget har svart på en 
kort evaluering som ble gjennomgått. Tilbakemeldingene er at 
de føler at delegasjonen fra RØ ivaretok klubbledermøte sine 
innspill på en god måte og ellers representerte regionen på en 
god måte, faglig og sosialt. 
 
 

  RS-vedtak i sak nr. 45: 
Styret hadde en gjennomgang og evaluering av 
Håndballtinget.  
Styrets medlemmer sitter igjen med et positivt inntrykk. 
Delegatene fra klubbene har gitt mange positive 
tilbakemeldinger på evalueringen som var sendt ut. 
Styret konkluderte med at det ikke er noen av vedtakene som 
krever noen spesiell oppfølging fra regionens side.  
Men når organisasjonen nå får en heltidspresident så må RØ 
melde sin interesse for å bruke ham i saker for RØ. 
Anne Berit tar en runde med inntrykkene fra styremøte inn i 
dialogmøte med FS. 
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46/16-18: Tildeling av treningstid i kommunale haller i Oslo 

 
OIK har gjort vedtak som gjør at håndballklubbene i Oslo får 
en «avkortning» av de timene de hadde krav på i henhold til 
tildelingskriteriene. 
Administrativt er dette tatt opp med organisasjonssjefen i OIK, 
i tillegg til at regionstyret også var i kontakt med styreleder og 
et stryremedlem i OIK i forkant av deres styremøte. 
Styret i RØ får denne orientering slik at man vet status.   
 
 

  RS- vedtak i sak nr. 46: 
 

Styret tok informasjonen til etterretning. 
Det føles som om OIK «straffer» Oslo klubbenes arbeid med å 
holde på ungdommen lengre og bli flere utøvere i klubbene. 
Dette temaet må tas med i anleggsmøte for Oslo som skal 
avholdes høsten 2017. 
 

 
47/16-18: Renhold i Oslo hallene 

Vedlagt innkallinga fulgte en avsluttet undersøkelse blant 
arrangør klubbene i Oslo angående vask og renhold i hallen. 
Styret diskuterte hvordan tilbakemeldingene skal 
videreformidles. 
 
RS- vedtak i sak nr. 47: 
 
Styret vedtok å oversende resultatene i brevs form til 
Bymiljøetaten. Sammen med resultatene som er 
faktaopplysningene rundt vedlikehold i hallene utfordres de til 
å komme med tilbakemelding om hvordan dette kan følges 
opp på en bedre måte i fremtiden. 
Karin skriver brev og Svein er kontaktperson i RS før 
utsending. 
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48/16-18:  Regnskap 1. kvartal 2017 
   
  Vedlagt innkallinga fulgte rapportene for 1. kvartal 2017. 
  Forklaring regnskap – Noterapport – Liste på utestående  

Det viser et resultat som er kr: 504.136,- dårligere enn 
budsjettert. Som forklaringen viser så skyldes dette i all 
vesentlig grad at AIK har endret rutinene for det arbeidet de 
gjør ifm kurs for RØ. RØ må nå stå for all utbetaling av lønn oa 
til alle instruktørene som holder kurs – dette betyr en stor 
ekstra løpende utgift som nå vises i regnskapet til RØ – mens 
deltakeravgiften tas inn av AIK. Det er avtalt at vi nå får et 
oppgjør i juni slik at inntektene også vil vises pr halvår i 
regnskapet til RØ. 

  Utestående hos klubber i RØ ble gjennomgått på møtet. 
Videre orienterer daglig leder om klubber som ikke har fått lov 
å melde på lag i ekstra tilbud for sesongen 2017/18 – dette da 
de ikke har gjort opp utestående fra forrige sesong. 

 
  RS- vedtak i sak nr. 48: 
 

Styret tok regnskapet til etterretning og godkjente det som 
fremlagt. I tillegg fikk styret en oppdatert liste på utestående  
Pr. 21.juni 2017.  
 

 
 
 
 
49/16-18:  SPU 

 
Etter eget ønske fikk styret en orientering om SPU i RØ for 
2017/18. 
Sammen med innkallinga fulgte oversikten som er ferdig så 
langt for sesongen 2017/18. Gjelder for 13,14,15,16,17 år i 
RØ. I tillegg fikk styret en kort info og evaluering av 
talentsamlinga (14 år) som akkurat er avviklet i Rakkestad. 
Styret har også spurt om RØ og RN kan få med et lag ekstra i 
NM-regionlag 17 åringer og for Bylag 15 åringer. 
Karin ga en orientering på møtet om hvorfor dette ikke 
gjennomføres.  
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RS- vedtak i sak nr. 49: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
Videre hadde styret en god diskusjon rundt temaet og kom 
med innspill og fikk svar på sine spørsmål rundt temaet 
spillerutvikling.RØ jobber videre med å få med et lag ekstra i 
NM region lag og Bylagsturneringa, pga det stor antallet 
spillere i de aktuelle klassene i RØ. 
 
 

 
50/16-18:  Klubbhuset 

Egen rapport fulgte med innkallinga til RS møte. 
Styret hadde en diskusjon på om regionen skulle spille inn et 
forslag til prosjektledelsen for Klubbhuset om det kan være 
fornuftig å ha med type «spillerutvalg» i klubbene med spillere 
fra 10 – 16 år? 

 
  RS- vedtak i sak nr. 50 
 

Styret i RØ sender inn sine tanker rundt temaet til 
styringsgruppa for Klubbhuset som leder prosjektet.  
Kan det være en ide å anbefale klubbene å ha et 
«spillerutvalg» i klubbene med spillere fra 10 – 16 år. 
Regionen melder samtidig inn en klubb som har mye erfaring 
med slikt spillerutvalg. 
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51/16-18:  Anleggsatlas 
 

Som fremlagt på Håndballtinget så skal dette brukes over hele 
Norge når man besøker forskjellige kommuner. 
Det er lagt opp til at hver region skal besøke 20 kommuner i 
tidsrommet september 2017 til juni 2018. 
Når det gjelder en felles mal så er det anleggsutvalget som 
skal lage dette ferdig. 
Man trenger tid og ressurser for å oppdatere alle tall og data 
som skal brukes til å være korrekte ut fra påmeldinger til 
sesongen 2017/18.(antall lag, treningstimer og pris) 
Så skal alle tallene hentes ut og lages ferdig for hver region. 
Her jobbes det frem nye muligheter i det elektroniske 
verktøyet for å få systemet til å lage de rapportene 
organisasjonen trenger i arbeidet som er planlagt. 
Regionen må selv plukke de kommunene som man ønsker å ta 
tak i – og avtaler om besøk og sammensetning av «team» 
som skal reise rundt. 
Vi har meldt inn at RØ ønsker å starte med Oslo som første 
sted i landet og at presidenten må være med der. 
 
RS- vedtak i sak nr. 51: 
 
Styret tok informasjonen til etterretning og tiltrer den 
fremdriften. 
I RØ vil det være følgende styremedlemmer som vil dele på 
besøksrundene: Anne Berit, Svein, Jan-Ivar og Hanne. 
Arne i administrasjonen kommer tilbake med presentasjonen 
når den er ferdig til å bruke for RØ. 
Svein, Jan-Ivar, Hanne og Arne lager et oppsett på hvilke 
kommuner som skal besøkes og når møtene skal foregå. 
Status legges frem på RS møte i september. Svein avklarer 
møtedag med Arne og Karin melder til NHF om at de kan finne 
en dato som kan passe for startmøte i Oslo. 

 
52/16-18:  Handlingsplanen 
 

Vedtatt handlingsplan med rapport pr mai/juni 2017 var sendt 
ut sammen med styrepapirene. Det var lagt opp til at alle var 
godt forberedt og hadde notert evnt spørsmål eller innspill til 
planen. 
Det ble en kort dialog rundt temaet årets arrangør – da man 
ser at det er vanskelig å lage gode måter å stemme på som 
yter rettferdighet. Man var innom flere muligheter, men ingen 
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konklusjon. Det gjelder også for hvilken serie eller klasse man 
skal velge å kåre årets arrangør i – i tillegg til minirundene.     
 

  RS- vedtak i sak nr. 52: 
 

Styret tok informasjonen til etterretning og ber om at 
administrasjonen følger opp temaet og ser hva man kan få til i 
tillegg til minirundene.  

 
 
53/16-18: Regionstinget 2018 
 

Som tidligere kommunisert så er dato for Regionstingene satt 
til 25.–26. Mai 2018. Administrasjonen har avtalt med Scandic 
Lillestrøm om gjennomføring i deres nye hotell i Lillestrøm. 
Dette hotellet skal være ferdig i januar 2018. 
Styret tok en avklaring på om det skal legges opp til et 2 
dagers ting som tidligere, og om man vil sette sammen en 
«program komite» som jobber med rammer og gjennomføring. 
 
RS- vedtak i sak nr. 53 
 
Styret tok informasjonen til etterretning så langt. RS 
oppnevnte AU til å følge opp rammer og annet rundt 
regionstinget. RS vedtok at man gjennomfører et 2 dagers ting 
med overnatting også i 2018. 

 
Landslag menn: 
 
Nå er det avklart at Norges gutter skal til EM i Kroatia januar 2018 – 
RS vedtok å legge styremøte i januar til Kroatia i starten på mesterskapet. 
 
Møtedatoer for RS høsten 2017: 
 

• AU møte Ti 22.08.2017 – 1700- 1900  
Forberedelse for Regionstinget 2018 –til fremlegging på RS 21.09 
 

• Ti 21.09.2017 1700 - 2100 
• Ti 28.11.2017 1700 – 2100  m/julemat servering på Strømmen 
• Ti 23.01.2018 1700 – 2100  Beretninger oa ferdig/innb.klar Forslag fra RS? 
• Ti 06.03.2018 1700 – 2100   
• Ti 17.04.2018 1700 – 2100  Innk.Forslag/innstillinger/ansvarsford. 


