
        

 

 Protokoll Regionstyremøte 2012 - 2014  Side 1 
 

  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

 

Regionstyremøte Nr. 08/12-14 
Onsdag 13.02.2013 på Idrettens Hus i Drammen 

 

 

Tilstede: 

Geir Floen    Leder 

Morten Bredo Egge   Nestleder 

Rigmor Øverli   Styremedlem 

Henning Nygaard   Styremedlem 

Per Inge Bjerkseter    Styremedlem 

Gro Gulliksen   Styremedlem 

Nina Haugen   Styremedlem 

Erik Øie    Styremedlem 

Hans Petter Andersen  Ansatte representant 

Marit Skretteberg   Daglig leder 

 

 

Saksoversikt: 

47/12-14 Forbundsrådsmøte 

48/12-14 Håndballtinget  

49/12-14 Status utviklingstiltak  

50/12-14 Referater og rapporter 

51/12-14 Ny møtedato 

52/12-14 Nye arrangement 

53/12-14 Anleggsutvalg Vestfold Idrettskrets 

54/12-14 Eventuelt 

 

Sak 47/12-14 

Forbundsrådsmøte 18. januar 2012 

Leder Geir floen refererte fra møte som inneholdt mange saker og gode diskusjoner. 

Synes FR nå er i ferd med å få den rammen det bør ha. 

Saker som ble tatt opp var blant annet: 

 Brasil 2016.  

 Organisasjonsutvalget sitt arbeid så langt.  

 Skal grov usportslig opptreden kunne dømmes i etterkant så fremt det er 

fanget opp på video eller kan bevises og dommerne ikke har fått det med seg? 

 Hvor mye tid skal Futsal kunne bruke i våre haller i fremtiden, bør det lages et 

reglement? Hvordan møter vi utfordringene ? 
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Sak 48/12-14 

Håndballtinget 24. – 26. mai 2012 

Leder orienterte om situasjonen rundt valgkomiteens arbeid så langt. 

Region Sør stiller med 14 representanter på kommende ting. 

 

 

Sak 49/12-14 

Status utviklingstiltak 

Vi hadde et godt jobbeseminar i Serbia og status fra våre planer derifra ble fremlagt 

av Hans Petter Andersen som kunne nevne følgende saker med topp prioritet. 

 Invitere til lærerkurs i mars/april 

 Invitere til barneskoleturneringer i alle deler av vår region i juni, 

gjennomføring i september/oktober. Involvere videregående skoler i 

arrangementene.  Klubbene rundt må forplikte seg til å ta tak i nye spillere.  

 Trekke inn toppklubber til å gjøre skolebesøk.  

 Jobbe enda hardere med at klubber forplikter seg til å følge opp 

barnekampledere i mini og aktivitetsturneringer for å kunne få arrangement. 

 Lage arrangementshåndbok til mini og aktivitetsturneringer. 

 Jobbe kontinuerlig med tradisjonell utdanning og utviklingsaktivitet. 

 

 

Sak 50/12-14 

Referater og rapporter  

FS- møte nr 19 OK 

RS møte nr 07  OK 

Status i administrasjonen 

God drift i administrasjonen og alle planlagte oppgaver gjennomføres. 

Nytt telefonsystem takk i bruk. Virker greit, men trenger også en innkjøringsperiode 

før alle ønskede funksjoner er på plass. 

Vedtak: Styret tok leder sine orienteringer til etterretning. 

 

Vedtak: Stryet utrykker tilfredshet med det som har skjedd så langt og følger 

videre arbeid med spenning. 

 

 

 

  

Vedtak: Orientering tatt til etterretning. 
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Kort orientering i forhold til søkeprosessen etter ny daglig leder.  

 

Avslutning SørNorge Cupen 3. februar 2013. 

Gro Gulliksen, Henning Nygaard og Erik Øie var regionens representanter under 

avslutningen hvor de blant annet delte ut premier. De kom med sin evaluering 

derifra. 

En greit gjennomført finaledag, men ser at det ikke er optimalt å spille på tre baner 

samtidig. Den unike rammen rundt hver finale forsvinner i et tradisjonelt 

gjennomført kamparrangement. Neste år vil vi gå tilbake til hall med en bane. 

 

 

 

 

Sak 51/12-14 

Nye møtedato 

Forslag til ny møtedato i mai: 15. mai 

Grunn for ønske om ny møtedato at personalseminar for alle ansatte i Norge  

Håndballforbund avvikles 13. og 14. mai. 

Junimøtet ble også flyttet frem til 10. juni grunnet ferieavvikling.. 

 

  

 

Sak 52/12-14 

Nye arrangementer  

Vi har fått tilbud om å arrangere Nettbuss SOC LK94 og SOC MS og takker ja til det. 

Kampene avvikles i juni. 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: Nye møtedatoer 15. mai og 10. juni 2013 

Vedtak: Neste sesong går vi tilbake til tradisjonelle finaleavslutninger på en bane.  

Styret besluttet også at i klassene som skal gjennomføres i SørNorge Cupen må det 

være påmeldt så mange lag at minimum kvartfinale skal spilles.   

 

 

Vedtak: SOC LK94 arrangeres i ROS arena 14. – 15. og 16. juni. SOC menn senior 

arrangeres i Arena Larvik 4. – 5 og 6. juni 2013. 
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Sak53/12-14 

Anleggsutvalg i Vestfold Idrettskrets 

Vi har fått en forespørsel om delta i anleggsutvalg i Vestfold Idrettskrets, noe som 

selvfølgelig er av interesse for oss.  

 

 

 

Sak 54/12-14 

Eventuelt 

Representasjon: 

Geir Floen representerte i Arena Larvik under avvikling av del-finale i Grand Prix. 2. 

februar. 

Marit Skretteberg representerte under jubileumsarrangementet i forbindelse med PW 

Cup sitt 50 års jubileum 9. februar. 

En lei trend? 

Det har denne sesongen sett ut til at klimaet under håndballkamper har hardnet til. 

Både med spillere, hets mot dommere og dårlig oppførsel av tilskuere på tribunen. 

Det som foruroliger oss er at det synes som det brer seg helt ned i 11 års klassen og 

kanskje enda lavere. Vi har fått mange rapporter på det hittil i sesongen. 

Vi vil fremover jobbe med saken for å se om det er tilfeldig, eller om det er en trend 

som får bre seg.  

Vi er opptatt av spennende håndball, men Fair Play må gjennomsyre alt! 

 
Referent 

Marit Skretteberg 

 

 

Vedtak: Morten Bredo Egge blir NHF Region Sør sin representant i Vestfold 

Idrettskrets sitt anleggsutvalg. Daglig leder informerer Vestfold Idrettskrets om 

vår beslutning. 


