NHF Region Øst
Protokoll møte nr. 13 2020-2023
Dato: 30.3.2022
Møtetid:
17:00-20:00
Møtested: Strømmen
Referent: Janne Tuven
Navn
Anne Berit Lund Haube
Svein Storjord
Hanne Skogli
Kjetil Bakke
Kjersti Hagetrø Rødsand
Dennis Oxaas
Stein Cato Røsnes
Pia Helen Kristensen
Erik Rolf Bakke

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Marianne Aarønes
Janne Tuven

Seksjonsleder
Daglig leder

Tilstede
X
X
X
X
X
X

Forfall Merknad

X
X
X
X
X

Habilitetsspørsmål:
Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt.

95/20-23: Godkjenning av protokoll
•

Følgende protokoll ble frem for godkjenning: Protokoll nr. 12 20202023 fra RS-møte 8.3.2022

RS-vedtak i sak nr. 95:

Protokoll fra RS-møte nr.12 godkjennes

96/20-23: Dommersituasjonen i Øst v/Marianne
•
•
•

Status og informasjon om tiltak som iverksettes
Status om situasjonen per i dag og status vedrørende dommerkurs
Egenandeler ved eventuelle samlinger ble diskutert og innspill til
dette ble gitt administrasjonen.

RS-vedtak i sak nr. 96:
Styret tok informasjonen til etterretning.

97/20-23: Info/orientering fra daglig leder og styreleder
•

Administrasjonen gikk gjennom status på kampaktivitet, status på
spillerutvikling og kursaktivitet.
Det ble gitt informasjon om igangsetting av aktivitet for flytninger
fra Ukraina.
Styreleder informerte om prosessen vedrørende 2.divisjon.
Informasjon vedrørende nominasjon til hederspriser – regionstyret
ble oppfordret til å melde inn aktuelle kandidater.

•
•
•

RS-vedtak i sak nr. 97:
Styret tok informasjonen til etterretning

98/20-23: Årsregnskap og styrets årsberetning
•

Årsregnskap med noterapporter, brev fra revisor, kommentar til
regnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått.

RS-vedtak i sak nr. 98:
•
•
•

Styret vedtok årsregnskapet med et resultat på kr. 5 015 134,etter finansposter.
Styret godkjente årsberetningen.
Styret tok brev fra revisor til etterretning.

99/20-23: Spørreundersøkelse klubb
•
•

Ref. protokoll fra styremøte nr. 11 – sak nr. 87.
Presentasjon av forslag som sendes ut til klubb

RS-vedtak i sak nr. 99:
Innspill ble gitt av regionstyret. Administrasjonen følger opp videre og
svarfrist settes til 1.juni.

100/20-23: Forslag kretsting OIK v/Svein
•

Gjennomgang av forslag til kretstinget.

RS-vedtak i sak nr. 100:
Svein og Anne Berit følger opp saken videre. Forslaget støttes betinget
av at det er en forslagsstiller til i saken.

101/20-23: Håndballtinget 2022
•
•

Alle tingsakene, samt strategiplan ble gjennomgått og diskutert.
Gjennomgang av forberedelser til klubbledermøte.

RS-vedtak i sak nr. 101:
•
•
•

Administrasjonen utarbeider presentasjon til klubbledermøte –
Anne Berit følger opp fordeling av saker, samt Region Øst sin
innstilling.
Svein lager et forslag tilknyttet økonomiske barrierer i
Strategiplanen.
Anne Berit tar kontakt med Region Nord angående sak 7.1.1

102/20-23: Eventuelt
•

Rullestolhåndball v/Dennis

RS-vedtak i sak nr. 102:
Styret vedtok å sette dette på agendaen på neste styremøte som
avholdes 6.mai. Dennis/administrasjonen forbereder saken.

