
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Protokoll møte nr. 14 2020-2023 

   Dato:  6.5.2022 

Møtetid: 12:00-15:00 

Møtested:  Sandefjord  

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   

 

Saksoversikt:   

Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt. 

 

103/20-23: Godkjenning av protokoll 

• Protokoll nr. 13 2020-2023 fra RS-møte 30.3.2022 ble fremlagt for 
godkjenning. 

 

RS-vedtak i sak nr. 103:  

 

  

104/20-23: Dommersituasjonen i Øst v/Marianne 

• Marianne gjennomgikk status på dommerpåmelding, planer om 

dommersamling, samt konsekvenser ved manglende kvote. 
• Dommersamlingen høsten 2022 gjennomføres uten egenandel. 

Eventuell «no-show» må dekkes i sin helhet av klubb.   

Protokoll fra RS-møte nr.13 godkjennes 



 
 

 

 

RS-vedtak i sak nr. 104:  

 

105/20-23: Info/orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen gjennomgikk status på aktivitet, påmelding for 

kommende sesong, samordnet rapportering, kursaktivitet og 
spillerutvikling.  

• Styreleder informerte om FR-møte som ble avholdt onsdag 21.april. 

  

RS-vedtak i sak nr. 105:  

   

106/20-23: Regnskap Q1 med noterapport og kommentarer    

• Gjennomgang og godkjenning Q1 med noterapport og kommentarer 

 

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 106: 

 

107/20-23: Anlegg  

• Administrasjonen tok en kort gjennomgang av OU-rapporten og 

tankene videre om anleggsarbeid.  

 

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 107: 

 

 

 

 

Styret tok informasjonen til etterretning 

Styret tok informasjonen til etterretning 

• Styret vedtok Q1 med et resultat på kr.- 780 142,- 

Styret tok informasjonen til etterretning.  



 
 

 

108/20-23: Rullestolhåndball v/Dennis 

• Underlaget til Dennis vedrørende rullestolhåndball i regionen. 
Regionstyret er positive til å støtte rullestolhåndballen i regionen.  

 

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 108: 

 

109/20-23: Hederspriser – kåring og invitasjon til middag 

• Styret gjennomgikk de nominerte og hadde avstemming i hver 

kategori. 
• Vinnerne inviteres til en hederskveld onsdag 1.juni kl. 1830 med 

middag og utdeling av priser fra kl. 1900. 

 

RS-vedtak i sak nr. 109: 

 

 

110/20-23: Kretsting Viken  

• 11.juni 11:00-15:00 i Fredrikstad 

• 6 delegater som deles med Sør – Øst og Sør stiller med 3 kandidater 
hver. 

 

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 110: 

 

• Klubben/klubbene kan søke om midler til f.eks. vedlikehold av 
stoler, reiser mm. Det vil avsettes midler til dette formålet i 

budsjettet.  

• Vinnerne av de ulike kategoriene ble:  

o Årets unge ildsjel: Nour Noureddine, Holmlia  
o Årets dommerarbeid i klubb: Lisleby 

o Årets inkluderingspris: Bjørndal 
o Årets klubb: Kun 1 kandidat. Styret ønsker at det 

minimum skal være to kandidater for å kåre en vinner. 
Denne kategorien var det få nominerte til forrige gang. 

Styret vurderer kategorien etter neste års hederspriser. 

Anne Berit og Kjersti stiller fra Region Øst og Anne Berit tar ansvar for 

å finne den 3. kandidaten.  



 
 

 

 

111/20-23: Håndballtinget 2022 

• Regionstyret gikk gjennom enkelte av sakene som skal opp på 

Håndballtinget.  
 

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 111: 

  

Styret tok diskusjonen til etterretning.  


