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Regionstyremøte Nr. 02/12-14 
Mandag 27.august 2012 på Idrettens Hus i Drammen 

 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder 

Morten Bredo Egge   Nestleder 

Rigmor Øverli   Styremedlem 

Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 

Henning Nygaard   Styremedlem 

Gro Gulliksen   Styremedlem 

Nina Haugen   Styremedlem 

Marita Kvelle     Styremedlem 

Erik Øie    Varamedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Marit Skretteberg   Daglig leder 
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13/12-14 Tilskudd topphåndball 
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Sak 06/12-14 

Referater 

Regionstyremøte nr 01 

Det kan virke som overflødig å godkjenne enda en gang noe som er godkjent ved 

utsendelsen av referatet til dere uten anmerkninger. DL leders forslag til dette er at 

ved eventuelle endringer av referat så gjennomgår DL og leder forslag til endringer 

og resten av styret får tilsendt endelig referat før det legges ut på nett. 

FS sine referater tas bare opp under posten ”Referater og rapporter” til 

gjennomgang, dette er jo referater som allerede er godkjent. 

 

 

 

 

Sak 07/12-14 

Klubbnøytrale dommere i Region Sør sine serier 

 

Som vi ser i NHFs Lov, kamp og konkurransereglement § 16-4.6 står regionene fritt 

til betrakte alle dommere som dømmer i kamper satt opp av regionen som nøytrale. 

Dette vil være en fordel i og med at mange dommere spiller/er medlem av en klubb, 

dømmer for en annen klubb og kanskje i mange tilfeller trener eller har andre nære 

relasjoner til en tredje og fjerde klubb.  

 

§ 16-4.6 Dommernes nøytralitet 

I obligatoriske kamper skal det benyttes nøytrale dommere. Dommerne er nøytrale når de opptrer i 
henhold til de habilitetsregler som er nedfelt i NIFs lov § 2-7 og de ikke er medlem av noen av de to 
spillende lagenes klubber (jfr. likevel §14-1.7 og §14-2.5 om nøytralitet i partnerklubb-
/overbyggingssamarbeid).  Regionene kan ta inn bestemmelse om at i kamper i regions- og 
soneseriene er alle dommere å betrakte som nøytrale. 

 

 

 

Vedtak: Referat nr 01 godkjennes. For fremtiden betraktes referat som godkjent 

når styret har fått det til godkjenning og eventuelle endringer er foretatt.  

FS sine referater vil gjennomgås under ”Referater og rapporter” 

 

 

Vedtak: Dommere som dømmer kamper i NHF Region Sør sine serier er å 

betrakte som nøytrale. 
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Sak 08/12-14 

Økonomi 

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for første halvår, et regnskap som ikke avviker 

vesentlig i forhold til budsjett og forventninger. 

 

 

 

Sak 09/12-14 

Utvalg/Ressursgrupper/Ansvarsområder  

Styremedlemmene ble knyttet opp mot de forskjellige områdene i vår organisasjon. 

Det ble også vedtatt at vi i første omgang ikke skal opprette noen underutvalg, men 

opprette adhoc grupper etter behov. Det første som vil komme i gang av slike 

grupperinger er et utvalg av personer som skal se på muligheten for utvikling av 

Beach-håndballen og hva som må til for å rekruttere enda flere utøvere. 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: Regnskapsgjennomgang for første halvår tatt til etterretning og 

resultat godkjent. 

Vedtak: Dommerutvalg: Det oppnevnes ikke dommerutvalg for kommende 

sesong, men benytter ressurspersoner med dommerkunnskap etter behov. 

For øvrig knyttes styret til følgende områder i Regionens gjøremål: 

 

Per Inge Bjerkseter: Dommere 

Morten Egge: Spill/trening  

Nina Haugen: Spill/trening  

Marita Kvelle: Arrangement og adhoc gruppe Beach 

Henning Nygård: Marked og arrangement i alle former 

Erik Øie: Organisasjon 

Gro Gulliksen: Inkludering 

Rigmor Øverli: Organisasjon og adhoc gruppe Beach 

Geir Floen: Kommunikasjon mot våre idrettskretser, NHF, fylke og 

kommuner. 
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Sak 10/12-14 

AU- godkjenning av fullmakter  

Styret gjennomgikk og reviderte Au sine fullmakter for 08-10 og som vil være 

førende kommende periode. 

 

 

 

Sak 11/12-14 

Temakonferanse 

Temakonferansen legges til Rica Park hotell i Sandefjord fredag 19. og lørdag 20.  

Oktober.  

Det startet opp en diskusjon til program på kommende konferanse og som  

ferdigstilles på møte 10. september. 
 

 

 

 

Sak 13/12-14 

Tilskudd topphåndball  

Vi har de siste sesongene vært i stand til å gi ett tilskudd til toppklubbene hvor vi har 

gjort en avtale om gjenytelse i form av en del tiltak. Region Sør sitt styre vil også 

denne sesongen gi tilskudd til våre eliteserieklubber i postenliga- kvinner og menn 

og 1. divisjon, og vil som sist sesong skrive kontrakt med hver enkelt klubb i forhold 

til tjenester klubbene yter tilbake til Region Sør sine medlemmer. Summen totalt øker 

noe i forhold til i fjor da vi har hele tre lag i E-cuper denne sesongen, pluss at vi har 

fått ett lag til i første divisjon. Summen til lagene i eliteseriene er justert litt ned. 

 

 

 

 

Vedtak: Revidert utgave av Au sine fullmakter ble godkjent pr 27. august 2012 

og er gjeldende inneværende tingperiode. 

Vedtak: Det jobbes med å ferdigstilles program på møte 10. september. 

Vedtak: Styret bevilger totalt kr 460.000 til vår postenliga- kvinner og menn og 1. 

divisjonsklubber. Pengene utbetales når avtalen er underskrevet av hver enkelt 

klubb. Bjerkseter og Øie erklærte seg innhabile i saken. 
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Sak 14/12-14 

Referater og rapporter  

Orientering om bl. annet: 

 

 Status i administrasjonen 

Vi er nå fullt bemannet i administrasjonen i en uhyre hektisk periode. ”Alt” 

skal skje på denne tiden, men vi gleder oss til en ny sesong. 

 Påmelding av lag og dommere 

Totalt sett noen færre lag enn i fjor (10-12 lag), dommerpåmeldingen er 

omtrent lik fjorårets. 

 Sluttspill i Beach-håndball J12, J/G13 og J14 

H/G Gokstad var vertskap for et flott og godt gjennomført sluttspill på 

Gokstad Beach lørdag 25. august.  Per Inge Bjerkseter var regionens 

representant på arrangementet. 

 Våre oppgaver i tråd med vedtatte handlingsplan 

Gjennomgang utsettes til neste møte. 
 

 

Sak 15/12-14 

Eventuelt 

Leder Geir Floen informerte om to hallåpninger, ”våre gulljenter” og forespurte om 

et eventuelt styre/ansatte seminar. 

 

 

 

Referent 

Marit Skretteberg 

 

 
 

 

 

 


