
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Protokoll møte nr. 5 2020-2023 

   Dato:  16.3.2021 

Møtetid:  17:00-19:00 

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   

 

Habilitetsspørsmål:  

Det er ingen saker på agendaen som medfører habilitetskonflikt  

  

  

 

  



 
 

33/20-23: Godkjenning av protokoll 

• Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 4 
2020-2023 fra RS-møte 18.november 2020. 

 

RS-vedtak i sak nr. 33:  

 

  

34/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen informerte om status på aktiviteten i Regionen. 

Nye restriksjoner i Viken som gjelder frem til 11.april setter store 
begrensninger på trening og ingen kamper er tillatt.   

• Status diverse saker fra styreleder 
 

RS-vedtak i sak nr. 34:  

 

35/20-23: Årsregnskap 2020  

• Gjennomgang av årsregnskap med kommentarer 

 

RS-vedtak i sak nr. 35: 

  

36/20-23: Revidert budsjett 2021 / økonomi 

• Gjennomgang av revidert budsjett med kommentarer 

• Gjennomgang av utfakturering av påmeldingsavgifter 2020/2021, 
og eventuell refusjon av avgifter. Det er per i dag utfakturert 25% 

til 3-6 divisjon og J33 og 50 % til øvrige klasser. Øvrig utfakturering 
er holdt igjen på grunn av aktiviteten.   

• Diskusjon vedrørende trekkingsgebyr for sesongen 2021/2022. Det 
ble vedtatt på Regionstinget i 2020 at det ikke skulle være 

trekkingsgebyr ved trekking før seriestart for sesongen 2020/2021. 
• Vi diskuterte usikkerhet vedrørende påmelding for neste sesong – 

spesielt for seniorlag.  

Protokoll fra RS-møte nr.4 20-23 godkjennes  

Styret tok informasjonen til etterretning.  

Regionstyret vedtok årsregnskapet som ble fremlagt med et resultat 

etter finansposter på kr. – 701 959,- 



 
 

  

RS-vedtak i sak nr. 36:  

   

 

37/20-23: Klubbledermøte - agenda 

 

RS-vedtak i sak nr. 37 

• Diskusjon rundt dato og agenda for klubbledermøte 

 

38/20-23: Politisk ringerunde 

• Styret tok en gjennomgang av erfaringer og tilbakemeldinger så 

langt.  
• Rapport fra alle samtalene oversendes til Janne etter fristen som er 

26.mars, som følger opp klubber som har ytret behov om 
oppfølging/hjelp fra administrasjonen.  

  

• Styret vedtok revidert budsjett med et resultat på kr.  
– 323 908,- 

• Styret vedtok å refundere innbetalt påmeldingsavgift for 3-
6.divisjon og J33. 

• Styret vedtok å avvente eventuell refusjon av øvrig 
påmeldingsavgift – avhengig av innhold i krisepakke 4. Dersom 

vi ikke får midler på krisepakke 4, vil klubbene betale 50 % av 
påmeldingsavgiften for årets sesong.   

• Styret vedtok at lag ikke får trekkingsgebyr ved trekking av lag 
før første seriekamp – tilsvarende vedtak som for sesongene 

2020/2021. 
• Administrasjonen skal ha god dialog og være fleksible med 

frister/trekking for seniorlag dersom usikkerhet rundt påmelding 

av lag på grunn av frafall. 

• Styret vedtok å avholde klubbledermøte torsdag 23.september 
fra kl. 17:00-21:00 – enten fysisk eller via Teams. 

• Styret vedtok at administrasjonen sender ut mail til klubb og ber 

om innspill til agenda. Mail sendes etter påske med frist om 
tilbakemelding før neste styremøte 11.mai.  



 
 

RS-vedtak i sak nr. 38: 

 

39 /20-23: Eventuelt 

- Innspill fra Svein om å utarbeide møteplan frem til januar 2022 
 

RS-vedtak i sak nr. 39: 

Styret tok informasjonen til etterretning.  

Janne og Anne Berit utarbeider forslag til møteplan og oversender 

dette til styret. 


