
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Prototoll møte nr. 4 2020-2023 

   Dato:  26.01.2020 

Møtetid:  16:30-20:30 

Møtested:  Teams 

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   

Marianne Aarønes Seksjonsleder X   

 

Habilitetsspørsmål: 

Det er ingen saker på agendaen som medfører habilitetskonflikt 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

25/20-23: Godkjenning av protokoll 

• Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 3 
2020-2023 fra RS-møte 18.november 2020. 

 

RS-vedtak i sak nr. 25:  

 

  

26/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen informerte om status på kampaktivitet og flytting 

av seriekamper, samt kursvirksomhet og dommervirksomhet. 
• En presentasjon av status på restriksjoner og foreløpig oversikt over 

haller som er tenkt til vaksinasjonslokaler 
• Status diverse saker fra styreleder 

 

RS-vedtak i sak nr.26:  

 

27/20-23: Revidert budsjett 2021 / Økonomi 

• Gjennomgang av forslag til revidert budsjett for 2021 med 

kommentarer 
• Gjennomgang av status på utfakturering av påmeldingsavgift for 

sesongen 2020/2021 
• KPI-justering påmeldingsavgift 2021/2022 

• Informasjon om periodisering av påmeldingsavgift regnskap 
2020/2021 

• Informasjon om søknader som ligger inne fra Region Øst på 

Krisepakke 3 og innhold på Krisepakke 4. 
• Støtte til beachanlegg  

Protokoll fra RS-møte nr.3 20-23 godkjennes  

Styret tok informasjonen til etterretning og administrasjonen tok med 

seg innspillene fra regionstyret i det videre arbeidet.  



 
 

RS-vedtak i sak nr. 27: 

  

28/20-23: Telenor Arena 

• Status v/ Kåre Geir Lio 

  

RS-vedtak i sak nr. 28:  

   

29/20-23: Sesongbestemmelser, spillmeny, gebyrer, 

kampreglement, lovbestemmelser 

 

• Orientering om spillmeny og sesongbestemmelser for sesongen 

2021/2022 – ingen endringer sammenlignet med sesongen 
2020/2021. 

• Gjennomgang gebyrer – ingen forslag til endringer 
• Kampreglement - ingen forslag til endringer 

 

RS-vedtak i sak nr. 29: 

 

30/20-23: Klubbledermøte 

• Dato og agenda for klubbledermøte ble diskutert. 

  

Styret tok informasjonen til etterretning.  

• Regionstyret vedtok å utsette gjennomgang og godkjennelse av 

revidert budsjett inntil søknad på krisepakke 3, innhold i 
krisepakke 4, periodisering og regnskap 2020 er avklart. Det 

kalles inn til et ekstraordinært styremøte dersom dette er avklart 
før neste styremøte som er planlagt 17.mars. 

• Påmeldingsavgift til seriespill justeres som normalt med KPI. 
• Påmeldingsavgifter for sesongen 2020/2021 settes på agendaen 

på neste styremøte 

• Det ble vedtatt å avsette kr. 100 000,- i 2021 til beachanlegg i 
Østfold forutsatt søknad fra klubber i området. 

Styret tok informasjonen til etterretning 



 
 

RS-vedtak i sak nr. 30: 

 

31 /20-23: Anleggsutvalg 

• Gjennomgang av utkast mandat og forslag om å opprette et 

anleggsutvalg i Oslo i samarbeid med andre innendørsidretter som 
har behov for tilsvarende flater som håndballen.  

 

RS-vedtak i sak nr. 31: 

 

32/20-23: Eventuelt 

• Hederskveld / hederspriser 
• Kontakt mot klubbene fra Regionstyret 

 

RS-vedtak i sak nr. 32: 

Styret vedtok å planlegge for et klubbledermøte i september. Agenda 

for møtet vil bli fulgt opp i kommende styremøter. 

Styret vedtok å følge opp forslaget og å ta initiativ til å kalle inn øvrige 

idretter til et møte. Svein Storjord følger opp saken.  

• Styret vedtok å ikke ha kåring av «årets klubb», «årets unge 
ildsjel», «årets dommerarbeid i klubb» og «årets 

inkluderingspris» for sesongen 2020/2021 på bakgrunn av 
situasjonen vi er i. Neste kåring vil derfor bli våren 2022.  

• Janne og Anne Berit følger opp kontakt mot klubbene fra 
regionstyret. 


