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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 05/12-14 
Mandag 19.11.2012 kl. 18.00 på Idrettens Hus 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 

 

Saksoversikt: 

29/12-14 Ledermøte i Bergen 

30/12-14 Innkommende forslag til håndballtinget 

31/12-14 Strategiplan for de neste fire årene  

32/12-14 Referater og rapporter 

33/12-14 Eventuelt 

 

Sak 29/12-14 

Ledermøte i Bergen 23. – 24. november 2012 

Geir redegjør for programmet hvor bl. annet følgende saker skal orienteres om eller 

gjennomgås og diskuteres: 

Nytt fra Idrettsstyret v/Tom Tvedt 

Orienteringssaker som: 

 Av og til (Alkohol policy i NHF) 

 Regional salgsressurs 

 FRAM programmet 

 Organisasjonsutviklingsprosessen 

Håndballuka ” Tøff med ball” en orientering fra NTHs leder Knut Våge 

Forbundstinget 2013: 

 Strategiplanarbeidet 

 Innkomne forslag 

Øvrige orienteringer og drøftinger 
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 IKT arbeidet fremover 

 Status topphåndballprosjektet 

 Brasil 2016 

 Håndball og utdanning 

 

 

 

Sak 30/12-14 

Innkommende forslag til håndballtinget  

Det har kommet inn forslag fra to klubber. De er ikke i konflikt med hverandre og er 

videresendt til NHF. Styret gjennomgikk og tok en foreløpig drøfting på forslagene. 

 

 

Sak 31/12-14 

Strategiplan for de neste fire årene  

Styre og administrasjonen vil i samarbeid jobbe med innspill til FS på vårt 

arbeidsseminar i desember.. Dette vil inngå i strategiplanen som legges frem på 

Håndballtinget våren 2013. 

Foreløpig planer som presenteres på ledermøtet skal brukes som grunnlag for vår 

jobbing videre. 

 

Sak 32/12-14 

Referater og rapporter  

FS møte nr 16         

RS møte nr 04 

Eventuelle øvrige rapporteringer 

 

Status i administrasjonen: 

Vedtak: Styre får tilbakemelding på behandlingen av sakene i neste styremøte. 

 

Vedtak: Hvis forslagene opprettholdes så er det en selvfølge at disse to 

klubbene stiller med en representant hver på Region Sør sin kvote til 

håndballtinget. 

 

 

 

 

  

Vedtak: En av arbeidsområdene på vårt kommende styre og personalseminar vil 

være forslag til prioriterte områder i kommende strategiplan. 
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Mari Eknes er ute i ett års fødselspermisjon og Kjetil Larsen er ute i tre mnd. med 

barnepermisjon. Arbeidsområdene er fordelt og vikar er på plass. For øvrig går ting 

sin gang på en fin måte, klubbene er flinke til å gjøre sin del av jobben.. 

  

 

 

Sak33/12-14 

Eventuelt 

Ingen eventueltsaker ble behandlet. 

 

 
Referent 

Marit Skretteberg 

 

 

Vedtak: Orienteringer tatt til etterretning. 


