
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Protokoll møte nr. 16 2020-2023 

   Dato:  17.8.2022 

Møtetid: 17:00-20:00 

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   

     

Janne Tuven Daglig leder X   

Mads Andreassen Daglig leder 

fra 1.9  

X   

 

Saksoversikt:   

Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt. 

 

118/20-23: Godkjenning av protokoll 

• Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 15 

2020-2023 fra RS-møte 6.5.2022 
 

RS-vedtak i sak nr. 118:  

 

  

 

 

 

Protokoll fra RS-møte nr.15 ble godkjent 



 
 

119/20-23: Info orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen gjennomgikk status påmelding til sesongen, 
kampaktivitet, status dommerpåmelding, status kursaktivitet og 

status på inkluderingsprosjekter.  
• Det er kalt inn til fellesmøte mellom FS/RS 16-18.9. Det ble 

diskutert hvilket tema Region Øst ønsker å spille inn.   
 

RS-vedtak i sak nr. 119:  

 

120/20-23: Halvårsregnskap 

• Gjennomgang og godkjenning av halvårsregnskapet, samt 

utestående fordringer. 

  

RS-vedtak i sak nr. 120:  

   

121/20-23: Spørreundersøkelse klubb 

• Gjennomgang av innspillene som har kommet fra klubb og status på 
hvert enkelt innspill. Innspillene fra RS er også lagt til i lista. 

 

RS-vedtak i sak nr. 121: 

 

122/20-23: Høringer 

• Høringsdokument om tingsammensetning og spillemiddelsøknad ble 

gjennomgått og innspill fra Region Øst ble diskutert.  

Styret tok informasjonen fra administrasjonen til etterretning. 

Administrasjonen melder inn hvem som deltar på møte 16-18.9 og 

melder inn «rekruttering» som innspill til tema fra Region Øst. Anne 

Berit følger opp innhold/presentasjon med øvrige styremedlemmer og 

daglig leder.  

Styret vedtok resultatregnskapet for Q2 med et driftsresultat på kr. 

486 467,- 

• Administrasjonen og regionstyret jobber videre med innspillene 
som har kommet. Saken følges opp av regionstyret på 

Gardermoen lørdag 17.9 fra kl. 12:30-15:30. Innkalling til dette 
møtet sendes ut.  



 
 

 

RS-vedtak i sak nr. 122: 

 

123/20-23: Tur til mesterskap 

• Tilbud fra Koment vedrørende tur til Katowice i januar ble 
gjennomgått. Administrasjon og regionstyret reiser.  

 

RS-vedtak i sak nr. 123: 

 

124/20-23: Dialogmøte/klubbledermøte  

• Tidspunkt og agenda for dialogmøte/klubbledermøte ble diskutert. 
• Innhold og agenda ble diskutert. 

 

RS-vedtak i sak nr. 124: 

 

 

125/20-23: Eventuelt  

RS-vedtak i sak nr. 125: 

Administrasjonen sammenfatter innspillene fra regionstyret og gir en 

samlet tilbakemelding til GS 

Ingen innmeldte saker. 

Deltakelse meldes til administrasjonen innen 19.8. Møterom for 

styremøter fredag og lørdag bookes. Øvrige avklaringer gjøres mellom 

daglig leder og styreleder i samarbeid med Arne Storstrøm.  

Dato for klubbledermøte er satt til tirsdag 25.10 på Scandic Lillestrøm 

i tidsrommet 17:30-21:00. Innhold og agenda fastsettes på styremøte 

på Gardemoen 17.9. Administrasjonen sender ut informasjon om dato 

og sted. 


