
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Innkalling møte nr. 12 2020-2023 

   Dato:  08.3.2022 

Møtetid:  17:00-19:00 

Møtested:  Strømmen  

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   

     

Marianne Aarønes Seksjonsleder X   

Janne Tuven Daglig leder X   

 

Habilitetsspørsmål: 

Stein Cato Røsnæs og Svein Storjord meldte seg inhabile i sak 94/20-23. 

 

89/20-23: Godkjenning av protokoll 

• Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 11  

2020-2023 fra RS-møte 1.2.2022 og sak nr. 88. 2020-2023 fra 
8.2.2022. 

 

RS-vedtak i sak nr. 89:  

 

  

 

 

Protokoll fra RS-møte nr.11 og sak nr. 88 godkjennes 



 
 

 

90/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder og styreleder 

• Styreleder og daglig leder informerte om pågående interne 
prosesser og møter som er avholdt. 

 

RS-vedtak i sak nr. 90:  

 

91/20-23: Dommersituasjonen i Region Øst v/seksjonsleder  

• Seksjonsleder orienterte om tilbakebetaling av innbetalt gebyr for 
manglende kvote. Det er orientert om dette på boblemøter og 

forslaget støttes. Ordningen iverksettes fra kommende sesong – 

klubbene orienteres. 
• Seksjonsleder gjennomgikk hvordan vi har organisert jobbing med 

dommeroppsett/dommerutvikling i regionen og innspill som har 
kommet fra klubber og enkeltpersoner.  

• Seksjonsleder orienterte om planer og oppfølging videre fremover 
og styret ga innspill til administrasjonen.  

  

RS-vedtak i sak nr. 91:  

   

92/20-23: Representasjon OIK Ting  

• 15.juni 2022 Scandic Helsfyr 16.30-22:00 
• Vi har 4 representanter  

 

RS-vedtak i sak nr. 92: 

 

 

Styret tok informasjonen til etterretning.  

• Ordningen med tilbakebetaling av gebyr for manglende kvote, 

dersom kvoten er i orden etterfølgende sesong iverksettes fra 
sesongen 22/23. 

• Administrasjonen skal følge opp innspillene og jevnlig rapportere 
til styret i tiden fremover. 

Styret gikk gjennom innmeldte kandidater. Administrasjonen følger 

opp og melder inn til OIK.  



 
 

93/20-23: Tingsak fra GØY  

• Gjennomgang av innmeldt tingsak fra GØY 
 

RS-vedtak i sak nr. 93: 

 

94 / 20-23: Utfakturering av påmeldingsavgift senior 

• Per i dag er det utfakturert 50 % 

• Halv sesong teller for opprykk 
• Varierende aktivitet på øvrige gjenstående kamper 

• Dersom 50 % utfakturering betyr dette et inntektstap på kr. 
976 620,- for sesongen 21/22 som må tas i 2022.  

 

RS-vedtak i sak nr. 94: 

 

 

Styret tok informasjonen til etterretning. Følges opp videre av KT og 

forbundsstyret.  

Styret vedtok å ikke utfakturere mer påmeldingsavgift for senior for 

sesongen 21/22.  


