
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Protokoll møte nr. 7 2020-2023 

   Dato:  24. august 2021 

Møtetid:  17:00-20:00 

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 Røsnæs Styremedlem X   

Pia Helen Kristensen Styremedlem X   

Erik Rolf Bakke  Styremedlem X   

     

Janne Tuven Daglig leder X   

 

Habilitetsspørsmål: 

Stein Cato Røsnæs meldte seg inhabil i sak nummer 53/20-23 

 

50/20-23: Godkjenning av protokoller 

• Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 6 
2020-2023 fra RS-møte 11.5.2021 og Protokoll sak nr. 49 

26.5.2021 – vedtatt per mail. 
 

RS-vedtak i sak nr. 50:  

 

  

51/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen informerte om status på aktivitet, påmelding, 
dommer – og trenerkurs, Kast Ballen, informasjonsmøter, 

Protokoll fra RS-møte nr.6 20-23 og protokoll fra sak nr. 49 

godkjennes.  



 
 

spillerutvikling, NIF sin kampanje - #tilbake til idretten# og Avkast i 
klubb. Vi er spente på høsten og hvordan smittesituasjonen vil 

påvirke aktiviteten  

• Styreleder informerte om FR-møte og vedtak om å økonomisk støtte 
for enkeltspillere når det gjelder lisens.  

 

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 51:  

 

52/20-23: Regnskap Q2 

• Regnskap med kommentarer ble gjennomgått. 
• Vi har fått innvilget søknaden på Krisepakke 4 og det medfører at vi 

tilbakebetaler 25 % av innbetalt påmeldingsavgift for sesongen 
2020/2021 til klubbene, som tidligere vedtatt av regionstyret. 

 

RS-vedtak i sak nr. 52: 

  

53/20-23: Klubbledermøte – agenda og gjennomføring 

• Styreleder orienterte om foreløpig plan for dagen. 

• Agenda og tidsplan ferdigstilles av styreleder/AU i løpet av uka og 

administrasjonen sender ut invitasjon i starten av uke 35. 

  

RS-vedtak i sak nr. 53:  

   

54/20-23: Beachbane i Halden 

• Daglig leder tok en gjennomgang av søknad og status på 

beachbaner i Region Øst.  
 

Styret tok informasjonen til etterretning.  

Styret tok informasjonen til etterretning  

- Styret vedtok regnskapet for første halvår med et resultat på kr. 

3 505 013,- 
- Styret tok informasjon om Krisepakke 4 til etterretning.  



 
 

RS-vedtak i sak nr. 54 

 

55/20-23: Bylagsturnering 

• Region Øst er forespurt om å stille med 3 guttelag og 3 jentelag på 
bylagsturneringen i februar 2022. 

  

RS-vedtak i sak nr. 55: 

 

56 /20-23: Tur til mesterskap desember 2021/januar 2022 

• Styret diskuterte muligheten for å reise på tur til mesterskap i 

desember eller januar.  

 

RS-vedtak i sak nr. 56: 

 

57 /20-23: Hederspriser  

• Utdeling av hederspriser og markering av de som mottok årets 

dommerarbeid i klubb, årets unge ildsjel, årets inkluderingspris, og 

årets klubb for sesongen 2019/2020 har blitt utsatt/avlyst flere 
ganger på grunn av coronasituasjonen. 

 

RS-vedtak i sak nr. 57: 

 

 

 

Styret vedtok å si ja til forespørselen fra NHF 

Styret vedtok å planlegge og invitere til en ny sammenkomst.  

Styret innvilget søknaden og ønsker å fortsette med å sette av noen 

midler til bygging av nye beachbaner i neste års budsjett. 

Styret vedtok å utsette all planlegging av utenlandsreiser inntil videre 

på grunn av coronasituasjonen. 



 
 

 

58/20-23: Regionalt Veteran NM 

• Daglig leder tok en gjennomgang av foreløpig plan for regional 
veteranturnering siste helgen i oktober. Invitasjon til klubber sendes 

ut 25.08 og påmeldingsfristen er satt til 15.september. 
 

RS-vedtak i sak nr. 58: 

 

59 /20-23: Håndballting 2022 

• Styret tok en gjennomgang av frister inn mot Håndballtinget 2022. 
• Regionstyret har frist for å sende inn forslag innen 10.02. Dette 

følges opp på kommende regionstyremøter.   
 

RS-vedtak i sak nr. 59: 

 

60 /20-23: Eventuelt 

• Styret diskuterte hvilke saker som skal meldes inn til Ledermøte 2-
3.oktober. 

 

RS-vedtak i sak nr. 60: 

 

Styret tok informasjonen til etterretning og vedtok kostnadsbildet. 

Styret tok informasjonen til etterretning  

Styret vedtok å melde inn 3 saker til agendaen. Styreleder melder inn 

sakene. 


