
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Protokoll møte nr. 6 2020-2023 

   Dato:  11.mai 2021 

Møtetid:  17:00-19:30 

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   

 

Habilitetsspørsmål:  

Det er ingen saker på agendaen som medfører habilitetskonflikt  

  

  

 

  



 
 

 

40/20-23: Godkjenning av protokoll 

• Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 5 
2020-2023 fra RS-møte 16.3.2021 

 

RS-vedtak i sak nr. 40:  

 

  

41/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen informerte om status på aktiviteten i regionen. 

Det er fremdeles restriksjoner i kommunene som ikke tillater 
aktivitet i hall eller kommunale kamper.  

• Det er stort fokus på gjennomføring av dommerkurs og trenerkurs 
frem mot sommeren. Gjennomførte og planlagte kurs ble 

gjennomgått. 
• Status forbundsrådsmøter v/ styreleder 

 

RS-vedtak i sak nr. 41:  

 

42/20-23: Status påmelding og idrettsregistrering  

• Gjennomgang av status på idrettsregistrering og status påmelding 

på regionserien, ekstratilbud og nasjonale tilbud. 
• Status per i dag viser svært god påmelding til neste sesong, men vi 

er oppmerksomme på at endelige tall vil påvirkes gjennom 
sommeren og helt frem til seriestart.  

• Gjennomgang status dommerpåmelding 

 

RS-vedtak i sak nr. 42: 

  

  

Protokoll fra RS-møte nr.5 20-23 godkjennes  

Styret tok informasjonen til etterretning.  

Styret tok informasjonen til etterretning  



 
 

43/20-23: Regnskap Q1 

• Regnskap med kommentarer ble gjennomgått. 
• Informasjon om innhold i Krisepakke 4 ble gjennomgått. Deler av 

krisepakken er til behandling i ESA. 
• Vi har fått kr. 215 240,- fra momskompensasjonsdelen av 

krisepakke 4. 
• Vi kommer til å motta midler fra NHF – overskuddsfordeling fra 

EURO 2020 

 

  

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 43:  

   

44/20-23: Klubbledermøte - agenda 

• Ulike forslag til agenda, forslag på lokasjon og innspill fra klubb ble 
gjennomgått og diskutert. 

 

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 44 

 

45/20-23: Motivasjon til aktivitet 

• Innspill v/Dennis ble diskutert  

  

RS-vedtak i sak nr. 45: 

 

 

• Styret vedtok regnskapet for kvartal 1 med et resultat på kr.        
-1 705 449,- 

• Styret tok øvrig informasjon til etterretning 
 

Administrasjonen skal fortsette å ha fokus på å motivere / gi innspill til 

aktivitet som klubbene kan gjennomføre i Regionen frem mot ny 

sesong. Ulike restriksjoner er fremdeles en utfordring.  

• Janne og Anne Berit utarbeider forslag til agenda basert på 

innspill/diskusjon og sender ut til RS for innspill. 
• Sted: Scandic Helsfyr eller Scandic Fornebu – Janne følger opp 

• Janne gir tilbakemelding til klubb som sendte innspill 



 
 

46 /20-23: Tildeling av treningstid i Oslo 

• Reglement punkt 2.f) og problemstilling ved tildeling av timer i Oslo 
ble gjennomgått av Erik. 

• Forslag fra administrasjonen å endre teksten i punktet, og fjerne 
siste setning om %-vis avvik. 

 

RS-vedtak i sak nr. 46: 

 

47 /20-23: Kast Ballen 

• Administrasjonen gjennomgikk status. 
• Det er stor interesse blant klubber og skoler  

• Administrasjonen ber om et handlingsrom på ca. kr. 200 000,- som 
skal gå til ekstra innkjøp av baller og til gjennomføring av Kast-

ballen dagene.  

 

 

RS-vedtak i sak nr. 47: 

 

 

48 / 20-23: Eventuelt 

• Ingen saker ble tatt opp 

 

 

 

 

Styret vedtok å innvilge ekstra økonomisk handlingsrom på ca. kr. 

200 000,-  

Styret vedtok å endre tekst for å gi mer handlingsrom og rettferdig 

fordeling med tanke på haller i lokalmiljøet til klubbene. Siste setning i 

punkt 2 f) ble fjernet.  


