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Regionstyremøte Nr. 06/12-14 
Søndag 16.12.2012 i Beograd 

 

 

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    Styremedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Marit Skretteberg   Daglig leder 

 

Saksoversikt: 

34/12-14 Info fra ledermøte i Bergen 

35/12-14 Håndballtinget  

36/12-14 Klubbledermøte  

37/12-14 Referater og rapporter 

38/12-14 Eventuelt 

 

 

Sak 34/12-14 

Info fra Ledermøte i Bergen 23. – 24. november 2012 

Geir Floen refererte fra ledermøte i Bergen og var innom følgende saker: 

 Av og til –( brukes også i kommunene)  

En holdningsskapende kampanje i forhold til alkohol som NHF nå er med på. 

 Tom Tvedt, styrerepresentant i Norges Idrettsforbund 

Refererte fra saker i NIF som er viktige. Anlegg prioritertes hos de fleste 

særidretter og den største utfordringen i fremtiden blir Frafall- kunnskap og 

penger. 

 Regional salgsressurs. 

 Erik Langerud orienterte ledermøtet om fremdriften her. 

 Fram – et kvinneprosjekt. 

Kjersti Steinskog orienterte ledermøtet om dette første prosjektet som ble 

avsluttet 23.11. 12 etter 1,5 år. Nye prosjekt vil fortsette, men nå på regional 

basis. Regionstyret holder tak sammen med spill/trening. 
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 Digital klubbhåndbok 

En oppdatering på status, har nå kommet i gang i seks toppklubber.. 

 Økende publikumstall både på herre og damekamper 

Norsk topphåndball kunne berette om en gledelig økning av publikum både 

på kvinne og herrekamper i Postenligaen denne høsten.  

 Organisasjonsjonsutvikling 

Arvid Gimmestad orienterte om fremdrift og foreløpig resultat fra utvalget 

som jobber med organisasjonsutvikling i Norsk Håndball. 

 

 

 

Sak 35/12-14 

Håndballtinget 24. – 26. mai 2012 

Styre fordelte seg i grupper og jobbet med innspill til Strategiplanen som skal 

behandles på Håndballtinget. 

 

 

 

Sak 36/12-14 

Klubbledermøte 

Styret konkluderte med at vi skal inviteres ett klubbledermøte og at det legges til 

Kongsberg. 

 

 

 

Sak 37/12-14 

Referater og rapporter  

 FS- AU møte nr. 12     

 RS møte nr. 05 

Status i administrasjonen 

Daglig leder Marit Skretteberg orienterte styret med sin beslutning om å gå av med 

pensjon fra 1. august 2013. Arbeidet med å finne ny daglig leder vil starte rett over 

nyttår.  For øvrig fungerer det bra i administrasjonen som jobber godt både med 

løpende oppgaver og med fremtiden. Gode forslag til hva som kan og bør vektlegges 

Vedtak: Orientering og gjennomgang tatt til etterretning. 

 

Vedtak: Styret legger klubbledermøtet i forkant Håndballtinget til Kongsberg. 

Leder og daglig leder finner frem til dato. 

 

 

 

 

  

Vedtak: Styre prioriterte fem hovedområder som etter regionens mening bør 

vektlegges i kommende strategiplanen. Forslagene oversendes NHF.  
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fremover ble fremlagt og diskutert i vårt ansatte- og styreseminar.. Vi er forøvrig 

godt hjulpet av Svein Ivar og Bente i og med permisjoner på Mari og Kjetil.   

 

Øvrige rapporteringer 

Beachmøte   

Rigmor og Per Inge deltok i møte for å se på nye innspill og en del forslag ble 

diskutert der bl. annet. 

 Øke kvaliteten på kampene 

 Ferdig til St.Hans 

 Spille i helgene og, spille seriespill i også i sluttspillet 

 Kåre rundens lag  

 Geografisk betinget i Nord og Sør 

 Kick Off med kjente Beach-profiler 

 Trenerkurs i Beach presenteres på Kick Off 

 Forespørsel til lagene 

 

 

Sak38/12-14 

Eventuelt 

Økonomi status saldoliste for klubbene. 

Daglig leder orienterte om status for de tre-fire klubbene som ligger noe etter med betaling.. 

  

 

 

 

 
Referent 

Marit Skretteberg 

 

 

Vedtak: Orientering tatt til etterretning. 

Vedtak: Gjennomgang og orientering tatt til etterretning: 


