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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 03/12-14 
Mandag 10. september 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 

Erik Øie    Varamedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Marit Skretteberg   Daglig leder 

 

Forfall: 

Marita Kvelle     Styremedlem 

 

 

 

Saksoversikt: 

16/12-14 Håndballtinget 

17/12-14 Sone/klubbmøter  

18/12-14 Regional Temakonferanse  

19/12-14 Styre og ansatte seminar 

20/12-14 Forbundsrådsmøte 

21/12-14 Referater og rapporter 

22/12-14 Eventuelt 

 

Sak 16/12-14 

Håndballtinget 
 I henhold til Norges Håndballforbund lov § 2-4, innkalles herved Håndballtinget 2013 for å behandle 

de saker som er nevnt i NHFs lov § 2-5. 

Håndballtinget avvikles 24. – 26. mai  

Følgende forslagsfrister gjelder: Klubber leverer via sin region innen 1. november 

    Regionene innen 15. november 

Saksliste skal være klar senest 15. mars det året tinget holdes. 
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Sak 17/12-14 

Sone/klubbmøte 

 

Vi prøver denne sesongen å inviter klubber i flere soner til felles sone/klubbmøter og 

håper på denne måte å få samlet flere personer på hvert møte. 

 

Sone/klubbmøter avholdes følgende steder: 

Sone 1 og 2           mandag 8.. oktober på Krøderen Kro 

Sone 3, 4 og 5       tirsdag 9. oktober på Idrettens Hus i Drammen 

Sone 6, 7 og 8       torsdag 11.. oktober på Idrettens Hus i Sandefjord 

Sone 9,10 og 11    tirsdag 2. oktober i Skienshallen 

Forslag til program for kvelden ble diskutert og administrasjonen fikk i oppdrag å 

utforme en invitasjon. 

 

 

 

 

Sak 18/12-14 

Regional temakonferanse 

Forslag til program ble fremlagt og det var full enighet om at rekruttering, frafall og 

god klubbdrift skal være hovedsaken på temakonferansen. Daglig leder forespør 

Arne Høgdal om han delta på konferansen, dette i forhold til hans brede erfaring 

med på topp og breddehåndball og at han i tillegg er tilknyttet en av Norges største 

håndballklubber.  
 

 

Vedtak: Vi jobber videre mot kommende Håndballting. Klubbmøter avholdes 

umiddelbart etter at tingdokumentene er klare. Region Sør innkaller til møte. 

 

Vedtak: Styret ble enige om følgende representasjon på møtene: 

Sone 1 og 2: Per Inge og Morten  

Sone 3, 4 og 5: Geir, Per Inge og Erik  

Sone 6, 7 og 8: Geir, Morten, Gro, Rigmor og Nina 

Sone 9, 10 og 11: Rigmor, Henning og Morten 

I tillegg stiller administrasjonen på alle møtene med min. to personer. 

  

Vedtak: Administrasjonen setter program  og sender ut invitasjoner til 

klubbene så snart som mulig. 
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Sak 19/12-14 

Styre og ansatte seminar. 

Det året regionsting har vært avholt har ”nytt” regionstyre og de ansatte en god 

erfaring på å få til et styre/ansatte seminar i forbindelse med et håndballarrangement. 

Dette er også nyttig i forhold til å opparbeide ytterligere kompetanse på 

arrangementer. Styret har derfor besluttet at det skal avvikles et styre/ansatte 

seminar i forbindelse med EM for kvinner i Serbia 13. – 17. desember 2012. Noe av 

styregodtgjørelsen brukes i denne forbindelse som reisestipend. 

 

 

 

 

Sak 20/12-14 

Forbundsrådsmøte 14. og 15. september 

Leder Geir Floen møter i forbundsråd og orienterte om saker som skal tas opp der. 

Noen innspill fra styret tar leder med videre. 

 

 

 

Sak 21/12-14 

Referater og rapporter. 

FS-au referat nr 10 og FS nr 14 tas til enkel gjennomgang 

Status i administrasjonen – til orientering 
 

 

 

Sak22/12-14 

Eventuelt 

Tøff med Ball – er et håndballarrangement som avvikles i uke 43 og er et samarbeid 

mellom Norsk topphåndball, Drammen HK, Glassverket og NHF Region Sør. Det er 

mange aktiviteter i løpet av uken på Bragernes torg hvor regionen har ansvar for 

Vedtak: Styret og ansatte reiser til EM i Serbia 13. – 17. desember på 

styre/ansatteseminar. Noe av styregodtgjørelsen nyttes som reisestipend. 

  

 

Vedtak: Styret tok orientering og gjennomgang til etterretning. 

Vedtak: Gjennomgang og orientering tatt til etterretning. 
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Streethåndball med konkurranser 4 kvelder. Det hele avsluttes med en håndballgalla 

i Drammenshallen hvor både Drammen HK og Glassverket spiller postenligakamp 

lørdag 27. oktober. 

 

Håndballgalla i Skien 

Gjerpen inviterer nok en gang til håndballgalla med gratis inngang, dette i 

forbindelse med nabooppgjør i 2. divisjon mellom Gjerpen og Pors 15. sept. Rigmor 

og Henning fra vårt styre stiller. 

 

 

Referent 

Marit Skretteberg 

 

 


