
 
 

 

NHF Region Øst 
 

   Protokoll møte nr. 9 2020-2023 

   Dato:  7.desember 2021 

Møtetid:  15:00-17:30 

Møtested:  Scandic, St.Olavs plass 

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.   

 

Leder for valgkomiteen – Jan Thormodsæter deltok på starten av møtet. 

Han tok en gjennomgang av de ulike styrene og utvalgene i NHF med 

tanke på valg på håndballtinget 2022. Region Øst v/Anne Berit følger opp 

innstilling til kandidater og melder inn til Jan.  

 

69/20-23: Godkjenning av protokoller 

• Følgende protokoll legges frem for godkjenning: Protokoll nr. 8 
2020-2023 fra RS-møte 24.8.2021. 

 

 RS-vedtak i sak nr. 69:  

 

Protokoll fra RS-møte nr.8 20-23 godkjennes 



 
 

  

 

70/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder og styreleder 

• Administrasjonen informerte om status på aktivitet, nye 

restriksjoner, status på kursaktivitet, status lisens, status fra 
dommerseksjonen og spillerutvikling.  

• Styreleder informerte om saker fra FR-møte i Bergen 26-

27.november. 
• Janne orienterte kort om arbeidet i OU-utvalget. 

 

RS-vedtak i sak nr. 70:  

 

71/20-23: Regnskap Q3 

• Regnskap med kommentarer ble gjennomgått 
 

RS-vedtak i sak nr. 71: 

  

72/20-23: Økonomi som barriere og lisens v/Svein 

• Saken ble diskutert og det ble gitt innspill til det videre arbeidet. 

  

RS-vedtak i sak nr. 72:  

   

 

73/20-23: Rullestolhåndball v/Dennis 

RS-vedtak i sak nr. 73 

Styret tok informasjonen til etterretning.  

• Svein og Anne Berit utarbeider nytt forslag som gjennomgås på 

styremøte i januar. 

Styret vedtok regnskapet for Q3 med et driftsresultat på kr. 

3 261 374,-  

Saken flyttes til neste styremøte. 



 
 

 

 

74/20-23: Dommerkvote – fordeling av gebyr 

• Saken ble diskutert og det ble gitt innspill fra regionstyret til 

administrasjonen. 

  

RS-vedtak i sak nr. 74: 

 

75/20-23: Eventuelt  

• Dato og tidspunkt for neste styremøte 
 

RS-vedtak i sak nr. 75. 

Administrasjonen utarbeider forslag til vedtak og melder dette inn som 

en sak på et kommende styremøte.  

Dersom reise til mesterskap kan gjennomføres settes neste styremøte 

til fredag 21.januar fra kl. 09:00-13:00. Dersom reise ikke kan 

gjennomføres settes neste styremøte til torsdag 20.01 fra kl. 17:00-

20:00. 


