
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Protokoll nr. 10 2020-2023 

   Dato:  21.01 2022 

Møtetid:  09:00-13:00 

Møtested:  Teams/Bratislava 

Referent: Janne Tuven 

Navn  Tilstede Forfall Merknad 

Anne Berit Lund Haube Leder X   

Svein Storjord Nestleder X   

Hanne Skogli Styremedlem X   

Kjetil Bakke Styremedlem X   

Kjersti Hagetrø Rødsand Styremedlem X   

Dennis Oxaas Styremedlem X   

Stein Cato Røsnes Styremedlem X   

Pia Helen Kristensen Styremedlem X   

Erik Rolf Bakke  Styremedlem X   

     

Janne Tuven Daglig leder X   

 

 

Habilitetsspørsmål: 

Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt. 

 

 

75/20-23: Godkjenning av protokoller 

• Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 9 

2020-2023 fra RS-møte 7.12.2021 
 

RS-vedtak i sak nr. 75:  

 

  

 

 

Protokoll fra RS-møte nr.9 20-23 godkjennes 



 
 

76/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen orienterte om status på kampaktivitet, 
kursaktivitet, aktivitet som har blitt avlyst på grunn av restriksjoner, 

status på spillerutvikling, status fra dommerseksjonen og lisenstall 
per 17.januar.   

• Styreleder orienterte om FR-møte som ble avholdt 11.januar, hvor 
fokus var på senioraktivitet. 

• Styreleder orienterte også om AU, og hvilke møter som har blitt 

avholdt. 
 

RS-vedtak i sak nr. 76:  

 

77/20-23: Budsjett 2022 

• Daglig leder gikk gjennom utsendte forslag til budsjett med 

kommentarer.  
• Status på utfakturering av påmeldingsavgift til regionsserien ble 

gjennomgått 
• KPI-justering på avgifter for sesongen 2022/2023 

 

RS-vedtak i sak nr. 77: 

  

78/20-23: Sesongbestemmelser, spillmeny, gebyrer,   

 kampreglement, lovbestemmelser 

• Administrasjonen orienterte om spillmeny og sesongbestemmelser 
for sesongen 2022/2023 – kun et par presiseringer i 

sesongbestemmelser, ingen forslag til endring på spillmeny. 

• Gebyrer – ingen forslag til endringer. 
• Kampreglement/lovbestemmelser – ingen forslag til endringer. 

 

Styret tok informasjonen til etterretning.  

Styret vedtok budsjettet med et underskudd på kr. 73 971,-.  

Det ble vedtatt at det ikke gjennomføres KPI-justering på 

påmeldingsavgifter/gebyrer for sesongen 2022/2023.  

Det ble vedtatt at vi utfakturerer ytterligere 25 % av påmeldingsavgift 

for serie fra J/G 9 – juniorserie (50 % utfakturert per 21.1.2022), men  

avventer videre utfakturering av påmeldingsavgift for senior (til 

sammen 50 % utfakturert per 21.1.2022).  



 
 

RS-vedtak i sak nr. 78:  

   

79/20-23: Økonomi som barriere og lisens v/Svein 

• Oppfølging fra forrige styremøte 
• Utsendte underlag ble diskutert 

  

RS-vedtak i sak nr. 79:  

   

80/20-23: Rullestolhåndball v/Dennis 

• RS diskuterte forslag til tiltak inn mot rullestolhåndball nasjonalt og 

regionalt. 
 

RS-vedtak i sak nr. 80: 

 

81/20-23: Dommerkvote – fordeling av gebyr 

• Administrasjonen presenterte forslag til tiltak vedrørende gebyr for 

manglende kvote. 
• Forslaget som foreligger er at klubber som får gebyr, kan få dette 

refundert dersom de etterfølgende sesong har oppfylt kravene. 

  

AU utarbeider endelig forslag til sak som sendes ut til styret. Nytt 

møte om saken er satt til tirsdag 1.februar kl. 17.00.  

Styreleder følger opp inn mot FS og strategiplan. RS vurderer deretter 

eventuelt fremming av forslag på Håndballtinget. Administrasjon følger 

opp innspillene og forslag om å innlemme rullestolhåndball i seriespill i 

de laveste divisjonene. 

Styret tok informasjonene til etterretning og hadde et innspill på 

endring av tekst på punkt 12. Administrasjonen følger opp innspillet. 



 
 

RS-vedtak i sak nr. 81: 

 

82/20-23: Håndballting 2022  

• Forberedelser til tinget ble diskutert. 

 

RS-vedtak i sak nr. 82: 

 

83/20-23: Eventuelt  

• Kandidater som meldes til valgkomiteen i forbindelse med 

håndballtinget ble diskutert 
• Hederspriser for sesongen 2021/2022 

• Møteplan frem til sommeren ble lagt og innkallinger ble sendt ut. 

 

RS-vedtak i sak nr. 83: 

RS støttet forslaget. Det må tydeliggjøres at ordningen skal evalueres 

etter en sesong og at dersom dette fører til uønskede konsekvenser 

som f.eks «fisking» av dommere, så må ordningen endres eller 

avvikles. Administrasjonen følger opp saken videre. 

Styreleder følger opp kandidater med forbundsstyret og valgkomiteen. 

Styret vedtok å dele ut hederspriser etter fastsatte kriterier. 

Administrasjonen følger opp og setter frist for nominering til 1.mai. 

Utdeling av priser ønskes gjennomført i første halvdel av juni. Endelig 

dato fastsettes i starten av mai. 

Administrasjonen lager et forslag til delegatliste. RS kommer med 

innspill til administrasjonen. Klubbledermøte ble fastsatt til tirsdag 

19.april fra kl. 1700-2100 på Scandic Helsfyr.  


