
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Protokoll møte nr. 8 2020-2023 

   Dato:  19. oktober 2021 

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   

 

Habilitetsspørsmål: 

Det er ingen saker på agendaen som medfører habilitetskonflikt.  

 

 

61/20-23: Godkjenning av protokoller 

• Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 7 

2020-2023 fra RS-møte 24.8.2021. 

 

 RS-vedtak i sak nr. 61:  

 

  

 

 

 

Protokoll fra RS-møte nr.7 20-23 godkjennes 



 
 

 

62/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen informerte om status på aktivitet, påmeldinger og 
trekninger, dommer – og trenerkurs, lisenstall, TH-serien, Kast 

Ballen og spillerutvikling. 
• Det er noen utsatte kamper på grunn av covid-19, men det ser ut til 

at alle kamper kan gjennomføres innen satte frister. 
• Det ble gjennomført en evaluering av ledermøte som ble avholdt 2-

3.10 på Scandic Fornebu.  
 

RS-vedtak i sak nr. 62:  

 

63/20-23: Prognose regnskap 2021 

• Janne la frem foreløpig prognose for regnskapsåret 2021. Men 
innvilgete søknader på krisepakker, ser det per i dag ut til at det blir 

et godt overskudd. Estimatet er usikkert på grunn av mye aktivitet i 
perioden oktober – desember.  

 

RS-vedtak i sak nr. 63: 

  

64/20-23: Klubbledermøte – evaluering / tiltak 

• Janne informerte om administrasjonens gjennomgang og forslag til 

tiltak basert på tilbakemeldinger fra klubbene. 
• På fremtidige møter tar vi med oss innspill fra klubbene om at det 

ønskes mer tid til diskusjoner 

  

RS-vedtak i sak nr. 64:  

   

 

 

Styret tok informasjonen til etterretning 

Styret tok informasjonen til etterretning 

Styret tok informasjonen til etterretning 



 
 

65/20-23: Hederspriser 

• Vi tok en gjennomgang av plan for kvelden og hederspriser som skal 
deles ut, samt status på påmelding.  

• Vi delte ut følgende priser for sesongen 2019/2020: Årets 
dommerarbeid i klubb, årets unge ildsjel, årets klubb og årets 

inkluderingspris. 
• Administrasjonen lager en sak på dette i desember.  

 

RS-vedtak i sak nr. 65 

 

66/20-23 Håndballting 2022 – saker fra Region Øst 

• Vi tok en diskusjon på om regionstyret skal melde inn saker 

  

RS-vedtak i sak nr. 66: 

 

67 /20-23: Tur til mesterskap i januar 

 

RS-vedtak i sak nr. 67: 

 

68 /20-23: Eventuelt 

• Rullestolhåndball 

• Dato for neste styremøte 
 

 

 

 

 

Styret vedtok å ha følgene saker til gjennomgang på neste RS-møte: 

Rullestolhåndball og lisensordningen 

Styret tok informasjonen til etterretning og vedtok at det er 

tilsvarende priser som skal deles ut for sesongen 2021/2022. 

Regionstyret vedtok at styremøte i januar kombineres med reise til 

Bratislava i forbindelse med herrenes europamesterskap.  



 
 

 

 

RS-vedtak i sak nr. 68: 

 

• Sak om rullestolhåndball v/Dennis settes opp på neste 
styremøte. 

• Styremøte og middag den 25.11 avlyses og neste styremøte 
flyttes til 7.desember – i forkant av hedersmiddagen. Janne 

endrer innkallingen. 


