NHF Region Øst
Protokoll møte nr. 15 2020-2023
Dato: 1.6.2022
Møtetid: 17:00-18:30
Møtested: Scandic Edderkoppen, Oslo
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

Janne Tuven

Daglig leder

Tilstede
X
X
X
X
X
X
X

Forfall Merknad

X
X
X

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

112/20-23: Godkjenning av protokoll
•

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 14
2020-2023 fra RS-møte 6.5.2022

RS-vedtak i sak nr. 112:

Protokoll fra RS-møte nr.14 godkjennes

113/20-23: Info orientering fra daglig leder og styreleder
•

Administrasjonen gjennomgikk status på dommerpåmelding,
dommersamling, status kampaktivitet, status på Kast Ballen og siste
oppdaterte tall på samordnet rapportering.

•

Det er 86 skoler som ønsker å delta på Kast Ballen. Vi ønsker å ha
med alle skolene og har bevilget midler til 2300 ekstra baller utover
det som er inkludert i prosjektet.
Styreleder orienterte om ansettelse av ny daglig leder og status på
rullestolhåndball

•

RS-vedtak i sak nr. 113:
Styret tok informasjonen til etterretning

114/20-23: Evaluering håndballtinget
•

Vi tok en gjennomgang av delegatenes tilbakemeldinger og
kommentarer, diskuterte gjennomføring av møteplassene og
gjennomgangen av tingsakene.

RS-vedtak i sak nr. 114:
Administrasjonen noterer ned punkter til oppfølging inn mot neste
håndballting.

115/20-23: Spørreundersøkelse klubb
•

Vi tok en gjennomgang av innspillene som har kommet fra klubbene
og diskuterte videre oppfølging.

RS-vedtak i sak nr. 115:
•
•
•
•

Vi sender ut en påminnelse til klubbene og ser om vi får noen
flere innspill.
Administrasjonen tar en gjennomgang av innspillene og kommer
med eventuelle nye innspill
RS sender over sine innspill
Følges opp på styremøte i august

116/20-23: Møteplan
•
•
•

Møteplan for perioden august til mars ble diskutert.
Foreløpige datoer for styremøter er: 17.8, 19.10, 7.12, 8.3
Foreløpig dato for regionstinget er satt til 2-3.juni 2023.

RS-vedtak i sak nr. 116:
•
•

Januar avklares på styremøte i august
Administrasjonen sender ut møteinnkallelser og følger opp
bookinger

117/20-23: Eventuelt
•

Ingen punkter under eventuelt

