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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 04/12-14 
Lørdag 20.10.2012. kl. 14.00 på Rica Park Hotel Sandefjord 

 

 

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 

 

Saksoversikt: 

23/12-14 Regional Temakonferanse 

24/12-14 Sone/klubbmøter  

25/12-14 Regnskap 2. tertial  

26/12-14 Søknad om fritagelse i fra Regionstyret 

27/12-14 Referater og rapporter 

28/12-14 Eventuelt 

 

Sak 23/12-14 

Regional temakonferanse  

Temakonferansen er avsluttet og de umiddelbare tilbakemeldingene har vært 

positive. God og inspirerende innledning ved Arne Høgdahl på fredag og bra 

engasjement på gruppearbeidet lørdag. 

På direkte forespørsel til deltagerne er alle enige om at det er et viktig og riktig fora å 

møtes i, men at det er for få klubber som møter. 

 

 

Vedtak: Styret og administrasjonen jobber frem mot neste sesong med å se på 

om det finnes en enda bedre måte å gjøre denne konferansen på. Kanskje også å  

slå sammen høstens klubbmøter og sonemøter!  
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Sak 24/12-14 

Sone/klubbmøte 

Evaluering. 

Styret rapporterte og evaluerte fra de møtene de hadde vært på. 

Sone 1 og 2. Gode diskusjoner og bra tilbakemeldinger på å slå sammen to soner. 

Sone 3, 4. og 5 Her ble møtet muligens i største laget, men vi tror det er riktig. Bra 

stemning. 

Sone 6, 7 og 8.  For dårlig fremmøte, men de klubbrepresentantene som var tilstede 

var godt forberedt og kom med mange positive innspill, og noen kritiske spørsmål. 

Et fint møte. 

Sone 9, 10 og 11. Kunne vært flere klubber tilstede, men god tone og gode 

diskusjoner. Riktig å slå sammen var tilbakemeldingen. 

 

Fikk for øvrig gode tilbakemeldinger på temakonferansen fra de som hadde vært på 

klubbleder/sonemøte. 

 

 

 

Sak 25/12-14 

Regnskap 2. tertial 

Daglig leder foretok en gjennomgang av regnskap for 2. tertial. Styret ser seg fornøyd 

med resultatet i forhold til budsjett og berømmer god kontroll. 

Det ble også gjort en gjennomgang av Aldersfordelt saldoliste for våre klubber pr. 10. 

oktober. De aller fleste er etterrettelige med betaling, men vi har noen få klubber som 

skylder for mye penger. Vi er i en tett dialog for at disse skal komme à jour så raskt 

som mulig. 

 

Sak 26/12-14 

Søknad om fritak fra å sitte i Regionstyret 

Marita Kvelle har søkt om fritak fra å sitte i styret, dette p.g.a. stor arbeidsbelastning 

og skolegang. 

 

 

Vedtak: Det å slå sammen flere soner til klubbmøtene er noe vi fortsetter med. 

Sees også i sammenheng med temakonferansen i starten på neste sesong. 

 

 

 

 

 

  

Vedtak: Styret tok gjennomgang av regnskap for 2. tertial og reskontro pr. 10. 

oktober til etterretning. 
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Sak 27/12-14 

Referater og rapporter 

FS-Au referat nr 11 ble gjennomgått. 

Status i administrasjonen: Daglig leder redegjorde for status, alt ok i forhold til 

daglig drift. 

Marked: Henning Nygaard redegjorde for kommunikasjon med administrativ 

ansvarlig for marked. 

Organisasjon: Erik Øie og Rigmor Øverli redegjorde for kommunikasjon med leder 

for serie og termin. 

 

 

Sak 28/12-14 

Eventuelt 

Kompetansegivende kurs: 

Etter innspill fra administrasjonen gav styret sin tilslutning til at  

autorisasjonsgivende kurs på dommer og trenersiden fortsatt bare kan kjøres formelt  

gjennom regionen. For øvrig står selvfølgelig klubbene fritt til å kjøre internutvikling 

av trenere og dommere. 

 

 

 
Referent 

Marit Skretteberg 

 

 

Vedtak: Styret har forståelse for søknaden og frigir Kvelle fra sitt verv i 

Regionsstyret. Varamedlem Erik Øie rykker i den forbindelse opp som 

styremedlem.  

Vedtak: Informasjon tatt til etterretning. 

  

 

Vedtak: Autorisasjonsgivende kurs kan bare holdes i regionens regi. 


